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 ه1477١ « ينسحلا يكلاملا سابع نب يولع دمحم (ج)

 2١  رشنلا ءانثأ ةينطولا دهف كلملا ةبتكم ةسرهف

 سابع نب يولع نب دمحم « ينسحلا

 سابع نب يولع نب دمحم / ةرسألا ماظن يف مالسإلا بدأ
 ه1457١ « ةمركملا ةكم  ةط_ينسحلا

 مس 14 4 ص 5

 1855.0-غ595--1١-9848ا/ : كمدر

 ناونعلا .أ مالسإلا يف ةرسألا -١؟ مالسإلا يف ةأرملا ١-

 ١14,1١ 1١1 يويد

 ١/١ : عاديإلا مقر

 ة645:-21"-١٠ ةهح ال : كمدر







 مصل رزقا مامن

 ٌّىدهو «ءىش لكل ًاناَيْبَي باتكلا َلَرَن يذلا هلل ٌدمحلا
 دمحم أانديس ىلع مالّسلاو ٌةالَّصلاو «نيملسملل قئرشيو ةمحوو

 هباحصأو هلآ ىلعو «نيصّرلا بدألاو ةداعسلا ىلإ ِهتْئسب ىعاذلا

 .نيدْشِرُمْلا هللا ىلإ ٍةاَعّدلاَو ءنيصلخُملا ٍةادّهلا

 :دعب امأ

 نع ٌثّدَحَتَت «ثوحبلاو تاالاقملا نم ةعومجم هذهف

 ن.ضعب حيحصتو «تالكشملا ضعب ةَجلاَعَم اهيف لا ةرسألا

 . ةئطاخلا ةيعامتجالا ميهافملا

 . نيملاعلا

 هللا رفغ ءىنسحلا ىكلاملا يولع نب دمحم ديسلا ةبتكَو
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 ةعطاقتم ءرصانعلا ٌةتتشُم مالسإلا لبق اميف ةرسألا تناك

 اهيلع مي هلق «ةبأرق ا الو ءمحر اهلصي ال رصاوألا

 الو ةميق ةأرملل ُفَرْعَت هل «رحانتلاو ءاضغبلاو قرادعلاو دقحلا

 ريع و

 : ارك اي] طفل

 ؛عاتملا طقَس نم ربتعُت نيينيثألا دنع ةأرملا تناك ًالثمف

 اهيلع َيِضْق دق «قاوسألا يف ىرتشُتَو عابُت تناك اهنإ ىتح

 .ةميدقلا دنهلا عئارش يف يه كلذكو «لالذإلاو ةيدوبعلاب

 نرتحا ايذ كدت «ةيوورألا ممألا ضعب دنع تناكو

 اهل ّقَح الف «لجرلا ةمدخل تقل امنإو هكاليلا يف ديصخم

 قرعب اهتستكت يتلا لاومألا يف الو ءاهسبالم كّلمَت يف

 . نيبجلا

 نفح نإ سدح ادع يعن كناك دقق ؛برعلا دنع امأ

 مهدحأ ريم اًدإَو# :ىلاعت لاق اننك :بعباشلا دعي ناك :ترعلا

 ام هوس ني ِدوعْلا نم رو 29 ميظك رهو اًدوسم ا

 4 ام لس الأ بالا ف قر 1 وه لع 1 لع مكسب وب 7

 انملاو «تيعلا ةاحبأ ون ناييعملاو ءاستلا نورت هل“ اوتاكو

 برعلا تناكو «بورحلا يف لتاقُّيَو ءودعلا يقالُي نم َنوُروُي
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 جور ىلع ُهبوَت يقلُيَو ثراولا ءيجي نأب ءًاهرك ءاسنلا ُترَت

 نم اهب قحأ نوكيف .ُهَلاَم َتْئِرَو امك اهُّنئِرَو :لوقي مث «هْئرَوُم

 نبسكيل ؛ءاَعِبلا ىلع مُهءاَمِإ نوُهِركي ؛برعلا ضعَب ناكو

 .الام مهل

 ٍةلمجج يف مهيبأ ٍتاَجوّز َنوُنِرَي برعلا ضعب , نأكو

 .دالوألل ٍتاَجوَرز نحبصُيف «عاتُملا

 مالسإلا ءاج مث ءمالسإلا لبق ةدسافلا ةرسألا ةمظنأ هذه

 يف ًاساسأ اهلعجو .لدعلا ءوض ىلع اهقوقح ةأرملا ىطعأف
 ءاهتمارك ىلع ظفاحو ءاهتاصو ءاهب ىنتعاو «ةيناسنإلا 00

 نيبو ءاهثيروت عرشو 5-00 ةقئاللا ةلِزَْملا ةناكملا نم اهأَوِب

 فلا ِناَدِلَوْلا كرت انه ُببِصَت ا :ىلاعت لاقف ءاهقوقح

 انين لع زأ هني ّلك اك ب يرفأْلاو ِناَدِلَوْلا كرت اَنِّي بيهن هَل
 . 9*4 اص ل

 :ىلاعت لاقف ءاهزك ءانشستلا ثرإ مالسإلا مرح انيك

 .ةيآلا 4 سيل 5 نأ ل 0 ل اوُنَماَء َنِسرل هياك»

 : ىلاعت لاقف ءاْعبلا ىلع ءامإلا هأركإ م السإلا مرح امك

 رريلل سرع اهبل 0 ثدرَأ نإ لَغِلا لع 7 يك ديف أوهركت

4. 

 هذه نع ٍرْفَتُم بولسأب (ءابآلا ٍتاِجوَر حاكِن نع ىهن امك

 ءاسنلا ني مُكْزآبا مكن ام أوحِكَتت الو# :ىلاعت لاقف ا
 . 40 اليبس آسر اًكْقَمَو ٌةَمِحَك ناك ُمَنِإ ٌتلَص دَق امال
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 ىلإ ةراشإلا عم .ةرسألا ماكحأ نانبب مااا لفكت دقل

 روسو تايآ يف رجا ةليععتو عةرات ل عيِرْمَتلا ذا

 «ٍقالطَو :جاكيو «ةيصوو «(ثرإ نم ريتك َتيِداحَأو «ةددعتم

 حرص كو .ةرشاعملا نس لئاسوَو قفلألا تاديسأ نب "مبو

 ةرئاد ىف ةمولعم قوقح نسيسسأت ىلع ءاهدارفأ نيب 0

 ةيمالسإلا ةرسألا ت تشاع ءدودخلا كلت تنعؤور ىتمف .ةدودحم

 ّثحَو :ةرضألا مده نم تا «ةأيح أئنهأو ؛ « شيع دغرأ يف

 كنت ولا رهو اه رك وعم وتو ءاهداحتاو اهكسامت ىلع
 و

 .اهارع

 يف رارضألا داشأ نام نهو ؛قالطلا :كلذ نمو ١

 لصفو ءَاداَدو عْيضَو ءًارَسأ قرمو «بئاصم رج مكف «عمتجملا

 يف اهيلاقطاب بهذوأ رحت ٌةدَوَم امهنيب هللا لعج نيجوز نيب

 :ةمومألا نانحو ةوبألا فطَعع اودقف ذإ «عايضلاو ِة ةريخلا ةيدوأ

 ةذوملاو .«فالتخالاب فالتئالاو ءءاقشلاب ءانهلا لدبتو

 نع ىهَن عراشلا ّنإف ؛نيدلاولا قوقُع :كلذ نمو - ؟١
 نآرقلا حيرصب ءامهيلإ ناسحإلاو امهرب ىلع ٌتحو ءهنم رْذَحو
 زيزعلا باتكلا يف ىلاعت هللا نحب امهقح ًانورْفَم .ثيداحألاو
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 نيدو هيا لإ أيدت اَلَأ َكُّيَر ىَصَتَو 8# :ىلاعت لاق ثيح
 ال لكن الق اَمْهالِك ذأ آمُهُدَأ ٌريكحلا َكَدَنِع ّنَمْنَي ائإ ائَسْعِل
 لاقو .ةيآلا 4© اًميرك الوم اَمُْهَّل لقَو اَمُهْرهن الو ْقَأ
 .«ريِصملا َّلِإ كيد يل ٌركْشَأ نأ : ىلاعت

 موي مهيلإ هللا رظنَي ال ٌةنالَثا :ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 ل دو نانا ةيوشلا فقرر كدلاول ف اقلا ة تانفلا
 يذلا نجرلا وهون كرتدلاو :ةةيذلاول ىانلا نجلا ةيلخدف
 هَهبشتُملا ةأرملا يهو  ةلجّرلاو .« هلهأ يف ثبخلا ّرِقُي

 .ديَج ٍدانسإب يئاسنلا ةجّرخأ «- لاجّرلاب

 ملسو هيلع هللا ىلص هنع «كردتسملا» يف مكاحلا جرخأو

 .ةمايقلا موي ىلإ اهنم ءاش ام هللا رخّوُي بونألا ّلُك» :لاق هنأ
 لبق ةايحلا يف هبحاصل ُهلجَعُي هللا نإف «نيدلاولا قوقُع اّلِإ

 رئابكلا بونذلا نم ؛نيدلاولا قوقع نأ ٌكَش الو :«تامملا

 .تاقبوملا

 ءمالسإلا هنع ىهن دقف ؛محرلا عطق :كلذ نهو'نتا7

 لهم :هلوقب هنأشل ًاميظعت زيزعلا هباتك يف هركذو هنم رِّذحَر
 .409 كَما امطع ٍضرأْلا يف أوُدِيْفَت نأ مو نإ سس

 مِدهَت يتلا لماوعلا ربكأ نم وهو ؛انزلا :كلذ نمو : 

 .ةرسألا

 ه2



 ةرسألا ةمظنأ عيرشت يف مالسإلا ٌجهنَم

 ًةلمجُمَو ةرات ًةلصَّقُم ةرسألا ماكحأ مظنُ نآرقلا يف
 ىريَو :لاوحألا روطت بسحب ردد ٍوْسَد تان يف را

 ريغتت نأ اييناش نم يتلا ةرسألا ا نأ ويضحتملا ثحابلا

 0 0 ٌعراَّشلا اهدروأ لق «تايضتقملا ابسحيب لدبتتو

 هراث ةحلضصتلا ققتصتو قرات طاقملا حيقنت ًأظحالُم عئاقولا

 اهناق وم ىتلا ةقافعلا ةتاةس ألا نخان لست نهانا
 00 ل اني رييغت ال تءاج دقف «رارقتسالاو تابثلا

 «بيغلاب ناميإلاو «ءلسرلاب قيدصتلاو «هللاب ناميإلاك
 ان يهو ةنَسْلاَو باتكلا ىف ءاج امم دئاقعلا نم كلذ

 0 تاو لذا اهلل تاتي اهرييغت زوُجَي ال ٌةمكحُم
 ةرسألا ماظنب مالسإلا مامتها ىدم انل ٌرهظَي اذهلو .فلكملا

 ءًالصأ دئاقعلاب اهطبرو «رابتعالا تاجرد ىلعأ يف اهعضوو
 ٌهاوَن يه ةملسملا ةرسألا َّنأ َكَش الو «ًاعيِرْفَت ماكحألابو
 دقع ىلع ةظفاحملاب اهب ةيانعلا ٌبجتَك «ءحلاصلا عمتجملا
 «نيئباعلا ِثَّبَع نع ًاديعب ءًاحيحص ًادقع يمالسإلا اهجاوز
 نكسلاو فطعلاو ةمحرلا نم ةيِماّسلا فادهألا قيقحتل
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 لامك ىلع ةلاَّدلا ىلاعت هللا تايآ نم ٌةيآ وه يذلا ءىسفنلا
 قنا ني ركل قل 1 يفك نيو + ىلاعت ناك انك كونت
 . 4(ةَمَْيَو دوي مكحتني لمحو اهي وهني اين

 نم اهوظُن ةقاكو اهئدابُم يقتست ةرسألا ٌتاعيرشتو اذه
 يأل ءِلَرَألا دهعلا يف عضخت مل اذهلو «ةيمالسإلا ةعيرشلا
 دئاقعلاب ٌةنصحُم ةرسألا تناك امل ءيموكح ٍذوُفْنَو «يبنجأ رييغت

 "ملت نك عدل ةيئامإلا
 تحلست اذإ الإ ؛ةرسألل ةناصخ ال هنأ نآلا رهظ دقو

 ىقبت كلذبو «ةيعرشلا ةيناميإلا دئاقعلاو ينيدلا ملعلا حالسب
 ىف نوعسي يذلا تافييزتو :داحلإلا تارايت نم ةظوفحم ٌةَتباَت
 كول هلل ترإ يحسب نس هنأ ٌْسََول اسفلا ضرألا

 دئاقعلا ةرسألا ميلعتب ينتعن نأ نيملسملا رشعم انيلعف

 ًةكسمتُم نوكتل «ىوقتلا حالسب اهحيلستو «ةقحلا ةينيدلا
 يك «ةءورملاو ةّفِعلاو ءايحلاك قالخألا نم ىوقألا ببسلاب

 .حلاصلا عمتجملا َلّثمُت



 ام بسح ىلع فورعملاب ءاسنلا ٍةَرَشاعُمب 2 هللا رمأ

 هيلع هللا ىلص لاق امك ءنيِدلاَو لقعلا ٍصْقَن هذ نم هيلع َنُهلِبَج

 نم ؛مزاحلا 5 بمهذأ نيدو ٍلَقع 5 تيار ام» مو

 . (نكاَدحِإ

 مكريخ ؛مكريخ» :ملسو هيلع هللا ىلص لاق اذهلو

 .هجام نبا هاور «يلهأل مُكريَخ انأو ءهلهأل

 لامجَو: ءاهلامع ةأرقلا زمَع غافلا يضر ٌنيلع لاقو

 . هلقَع لجرلا
 سعف نشومت رفا نإف فورم عملا َّنهوَرثياَعَو :نلاغك هللأ لاقو

 ا لاقو « اريدك اَيَخ هيف ُهَّللأ َلَمْحجَو كيس اأُهَركَم نأ

 .« فزت ؤيلا»
 .ةرخآلاو اينّدلا يريخب بهذ قلُخلا نس نأ ءاجالفاو

 يا او لا ب يبا ديولعا

 : ليق دقو .ءانهلا ةرمغو ةداعسلا نم ةحوبخب ىف شاع 2

 .رايذدلا نارّمَعُي ءراوجلا نسحو قلُكلا نسح

 ٍتاملُك ُتالَث ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هب ىصوأ ام رخآو
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 تكلم امو ,ةالّصلا َةالَّصْلا» 8 ا نباو يئاسنلا 00

 ّنهنإف ءاسنلا يف هللا هللا ءنوُقيِطُي ال ام مهوفلكت ال مكناميأ

 .هللا دهعب نهومتذخأ ءمكيديأ يف  تاريسأ يأ  ناومت

 .(هللا ةملكب َنُهَجورُف متللحتساو

 هيلع ىلاعت هللا تاولص هنع ءامهريغو ناخيشلا جرخأو

 كفر ةأردلا نزد نك ريع ءابنلاب اريصزعنا# لاق هنأ ةمالسو
 «ةميقث تبهذ نإف ءهالعأ علضلا يف ءيش جوعأ ْنإو ءعلض نم
 . (ًاريخ ءاسنلاب اوصوتساف . ٌجوعأ لزي مل « هتكرت نإو (هّترسك

 ءاهاذأ لمحتي نأ :ةأرملل لجرلا ٍةرْشِع نسح نمو

 دقو ءاهيلع ةقفشو اهب ةمحَر ءاهنم ٌرْدبَي امم ريثك نع لفاغتيو
 ةبحاَصمب رمأ امك «فورعملاب ءاسنلا ةرّشاعمب ىلاعت هللا رمأ

 : 4 ايدل ىف ف اَمهَبِحاَصو# :نيدلاولا ىف لاقف فورعملاب نيدلاولا

 هس نوت ني ْ'وُرعمْلِب ٌنُهوُِاَمَول :ءاسنلا يف لاقو
 . «ارذك اح هيف ُهَّلأ َلَمْححَو اًعْيَس اُهَرْكَم نأ

 نم افك عو اينشيلت لسع افلا نمرىدألا لايعخا نإ
 ساّنلا مظعأ مالسلاو ةالصلا هيلع ناك دقو ء«ميركلا قلُحلا
 .هيلع ةمالسُو هللا تاولص ءأمركو املحو ًالامتحا

 هنأ مهنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا ضعب نع ملسم ىور

 هللا ىلص هللا لوسر نم ؛لايعلاب محرأ ًادحأ ُتيأَر ام :لاق

 .«ملسو هيلع
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 «نايبصلاب سانلا محرأ ملسو هيلع هللا ىلص ناك» :لاق هنأ

 .«لايعلاو

 ءاهِبِعاَدُيَو اهحزامُي نأ ؛ةأرملل لجرلا ٍةرشِع نسح نمو
 ًاربَجَو ءاهِسْفنِل ةحارإو ءاهبلقل ًابييطت ةبعاَدُملا يف َنإف
 ءاضرإ يف ٍةَبَعَر نع لمعلا ىلإ اهطيشنت اهيف ْنِإو ءاهرطاخل
 .هل َبُْحَو ءجوّرلا

 ىلإ ًالّرْنَتُم ءاسنلا عم حزمي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك
 «يئاسنلاو «دواد وبأ ىور .قلُخلاو لمعلا يف َنِهِلوُفُع تاجرد

 لنسب اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم هجام نباو

 ءودعلا يف اهُقِباَسُي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ :حيحص
 هيلع هللا ىلص لاقف «مايألا ضعب يف اهّقبسَو ءأموي ةتقبسف

 .«ٌكلتب ِهْذَه» :ملسو

 سنأ نع (.(هدئسماا يف نايفس نب نسحلا ةاور اميفو

 هَكفأ نم ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنأ هنع ىلاعت هللا يضر

 هنأ ةدع ىلاعت هّللأ يضر ةريره يبأ نع .«يذمرتلا جرخأ

 نينمؤملا لمكأ» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق

 .«مهئاسنل مكرايخ مكرايخو .ًاقلُخ مهئسحأ ءاناميإ
 ٌباوَُثت هيفو ءٌبولطم ةبعادُملا ىف ةيّنلا نسحَو ؛اذه

 نوكي نأو .ءبذكَي الو قدي نأ حْزاَم اذإ هيلعو .ٌريِبُك
 ءاينلش دسفي كلذ نإف « هيلع ءىرتجت نأ ىلإ ليزي الف ءألدتعُم

 و

 . اهبلق نم ُهَتبيَه ليزُيَو



 ام اهجوز لمحت ال نأ لجرلل ةأرملا ة ةرْشع ٍنْسُح نمو

 يف اذهو : ةحاحتلا يلع ديرب ااهدهق تكللت الو هب هل ةقاط ال

 .داصتقالا ىلع اهحوزل ةناعإ «ىنعملا

 عشجلا َّنِإو .ةفلألا عقوُتَو «تويبلا ٌرّمعُت ةعانقلا َّنِإ
 .ةهاركلاب ٍنايتأيو «ةّبحَملا ناَمِعْضُي عملطلاو

 ةنسحلا «ميركلا ٍقلُخلا تاَذ «ةعناّقلا ةأرملا ّنسحأ امو

 .امهدالوأو اهجوزو اهيفكيل «قزرلا ليلق يف ٍفّرصتلا

 نم هيف امل ؛مارحلا بسككلا نع بغرت نأ ةأرملا ىلعو
 هنا ئلوأ راثلاف :هثحس نم كنت يحل لكَ ءرامّدلاو كالّهلا

 : اهيبأ وأ اهحوزل َنُهْنِم ةدحاولا نر : فلّسلا ٌءاَّسِن ناك دقو

 ريصن الو ءّرضلاو عوججلا ىلع ٌريصَت انإف ءمارحلا ّبسكو َكايإ
 .رانلا ىلع

 نم اهجوز لام لّوحَت نم اهضاعتما ةجوزلل ّحِصَي الو

 نأ اهيلع َّنإ لاخلا ريت ريغتُت نأ حيبقلا ع نمف ؛رسُع ىلإ رسُي 1

 يف هل تناك امك ءهتذِش يف اهجوزل نو نأو ءاضقلاب ىضرَت

 َنربصَي «َنهّلاَح اذه ءتالِضاَّفلا نم ًاريثك َّنأ ٌدهشأَو ءهئاخَر
 نذخأي .ةدابعلا عاونأ لضفأ نم «جرُملا راظتنا نأ ٍتامِلاَع

 قزرلا َنرردتسي ءًاهوحنو ةطايخلا يف َنلّمعيو «ّنهجاوزأ يديأب
 عم نأب ملعلا ّنسحأ امو .؛ةّدِشلا عشقنتو «ةمزألا جرفنت ىتح

 6 ىلإ هبحاَص ٌريِصَي دق «يويندلا ميعنلا ْنأو ءًأرسُي رسُعلا

 .يورخألا

 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ءايندلا يبأ نبا ىور
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 مل اع تضر رمح ىلإ ديت اعرب رح كاع ديودبلاب

 د 0 قا ءايندلا ١ يف ٍةمعان 3 بر 1 م 0

 0-56 7 ءِهِسْقنل

 ءاهجوزب َةَراب نوكت نأ :جوّرلل ةأرملا ٍةرْشِع نسخ نمو

 ربا عاونأ لمجأ نم َّنِإو ءاهتابارق ّقحَو ءاهّقَح ىلع ُهَّنَح دقت
 ًافارتعا «لزنملا ةساير اهميلستَو ع ىلإ 1 ؛هب

 جاوز يف ببسلا يه نوكت ام ًاريثك ذإ .اهل ارك وايل يعع

 .هل ةجوَّر اهتقتنا يتلا يهو ءاهنم طب

 ىلع َرِبَّصلا اّمإف «ةجوزلاو مألا نيب ٌفالخلا 8 اذإو

 ةيرمأ كد ىلإ ردعملا امإو ءةمئاَد ترحو ءقريرم و ةايح

 هللا قتيلف الأ . مألا قوُقُع وأ «حاكتلا ٍةدْقُع 1 11 اهدا

 نيِداوَتُم اوشيعيلو «تاهمألاو جاوزألاو ءلاجرلاو ءاسنلا
 و

 . نيمحارتم و

 اذه َنإف ءاهيلع هقافنإ ىلع ُهركش ؛جوزلاب ّربلا نمو
 .هداّوف ُحلْتيَو «هردص حرشي

 0 ربص يف هدالوأ ةيبرت اين انما شا هلمو

 .مهيلَع وُعدَت الو «مهل وُعدتو ءَبيِظلا مالكلا مِهُعِمْسَت

 ىلع ءاعدلا نع نهنلا «فيرشلا ثيدحلا ىف ءاح دّقف

 ىلاعت هللا يضر رباج نع دواد وبأ ىور .لاملاو دلولاو سْمّنلا

 ميركلا هلوق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس نع «هنع

 اوعدت الو .مكدالوأ ىلع اوعدت الو ء«مكسفنأ ىلع اوعدت ال»
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 هللا نم اوُقِفاوُت ال .مكلاومأ ىلع اوعدت الو ءمكِمَّدَخ ىلع
 ."مكل بيجتسيف «.ءاطعغ انف لاكي ا

 ءلُمجّتلاو «ٍفْشَقَّتلاَو ٍدهُزلا ىلع ةهتوت نأ اهيلعو

 .ةلضافلا قالخألاو «ةراهطلاو «ناميإلا مهملعتو «مهَمَقْتَتَو
 م و 2 وع دا# ىلا 7 و رو

 نم الظ مهل نوكتو ءرشلا مهيلإ ضغبتو ءريخلا مهيلإ ببحت
 «ليمج ٌّنسح «كلذ تلعف اذإ هللا دنع اهُؤاَرَجَف «ًاليلَظ ةمحرلا

 .ريبك اهباوثو
 كو مك ولأ َلِإ ديف ترومَجيي اَموي اوُفَتَو#» ىلاعت هللا لاق 2 2 م د أ

 7 ب هر رص ص ماس رح 4 هس

 رج ميظعلا هللا قدص 402 كي ال مهو ثتّبسك ام ني لك

 . كرابتو سّدقتو «العو

 وأ يحوز وكشلت ال نأ :جوزلل ةأرملا ٍةرْشِع ٍنْسَْح نمَو

 .ءاسنلا نيب سلاجملا يف هب ىذأتت وأ «هنم لاَ ام َرُكْذَت

 ٌجرْخَت .ةأرملا م ينإ)ا : ملسو هيلع هللا ىلص لاق

 .ٍفْعَضِب يناربطلا هاور «ايعور نكشت ءاهليذ ٌّرَجَت اهتيب نم

 ام ّلُك يف هعيِطُت نأ هدا نكح ولج دما احل
 يف ٍقولخمل ةعاط ال ذإ «ىلاعت هلل ةيصعم ْنُكَي مل ام «هب رثأي

 .فورعملا ىف عاملا امنإ «قلاخلا ةيصعُم

 َّنأ ٌدِقَتَعَت تناك ولو «يأرلا هعزانُت ال نأ :ةعاطلا نِمَو
 .يعرّش ٌروُذَحَم رمألا يف نكي مل ام ءاهبناج يف باوَضلا
 «لَضفأَو ٌريََخ ماثآلا ريغ ةيداعلا رومألا يف هيأرل اهميِلستو
 كاشمر تاعزاتم «يارلا ىف ةئاشملا نع اشيا اريثكو
 حاكيلا ٍةدْقع لح ىلإ يِضْمُت دق ةيلئاعلا ٍةايَحلا يف ٌبارطضاو
 .ىلاعت هللاب ذايعلاو



 ءاهجوز اهل َبيِجَتسَي نأ ىلإ لصوت دق ةلِقاَعلا ةأرملا 3

 .قفرَو يطلب ةترياسو «دانعلا تحرط اذإ اهيأرب لمعيو

 ةعاط يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا يبن نع درو دقو

 : يلي ام جوزلا

 انأ هللا لوسر اي :تلاق ٌةأآرما نأ يناربطلاو رازبلا جرخأ

 ءرجألا نم داهجلا يف لجرلل ام تركذ مث .كيلإ ءاسنلا َةَدِفاَو

 هيلع هللا ىلص لاقف ل :تلاق مث «ةمينغلاو

 جوزلا ةعاط نأ ءءاسنلا نم تيِقَل نم يغلبأا : ًاميلست ملسو

 . (ةلعفي ٠ نم ّنكنم ليلقَو ءكلذ لع .هقحب ًافارتعاو

 ىفوأ يبأ نبا نع «هحيحص» يف نابج نبا جرحخأو

 هنع هللا يضر لبج نب ذاعم َمِدَق امل» :لاق هنع ىلاعت هللا يضر

 هللا ىلص لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل دجَس ءماشلا نم

 ماشلا ٌتمِدَق «هللا لوسر اي :لاق «؟اذه ام» يو هيلع

 كلذ لعفأ نأ ٌتدرأف .مهتفقاسأو مهتقراطبل نودحبسي مهتيأرف

 ؛ءيشل َدَجْجسَي نأ ًائيش ٌترمأ ول ينإف «لعفت الف» :لاق .كب

 يدّوت ال هديب يسفن يذلاو .اهجوزل دجست نأ ةأرملا تيما

 .«اهجوز ٌّنح يدّوُت ىتح ءاهبر ّنح ةأرملا

 هجام نباو «ةححّحصَو مكاحلاو ءُهنْسحَّو يذمرتلا جرخأو

 اميأ» :لاق هنأ هلآ ىلعو هيلع همالسو ىلاعت هللا تاولص هنع

 . «ةنجلا تلخد «ضاَر اهنع اهجوزو تتام ٍةأرما

 ىلاعت هللا يضر ةشئاع نع ٍنّسَح ٍدنسب رازبلا جرخأو

 سانلا يأ :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ُتلأَس :تلاق اهنع
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 ٌمظعأ سانلا ّيَأَف :قلق «اهجوز) : لاق ؟ةأرملا ىلع اقح مظعأ

 هنأ :لاق ؟لجرلا ىلع مع

 َنْدَأ | اذإ الإ ءاهجوز تيب نم جرخت ال نأ :ةعاطلا وتهز
 دعُبلا ةبلطَتُم ءَْعِباَس بايثب َةَمِشَتِحُم ٍلئتيح جرختف ءةحارَص اهل
 يتلا عراوشلا يف : رفعت نأ نيم اا دلل «نيعألا نع

 ةحاسلاو «ةريبكلا عراوشلاو قاوسألا َنوُد ءاهيف ماحدزا ال

 ىلع اهلمع نوكي .ءيفرشَو نيد نم اهيف نوكي ام ردقبو «ةماعلا
 .اذه

 ركاسع نباو «يسلايطلا دواد وبأو « .يقهيبلا جرخأ دق

 د م

 اَّلِإ هتيب نم جرخت ال نأو» :فيرش ثيدح نم لاق ملسو

 «عجرت وأ «بوتُت ىتح هتكئالمو هللا اهنعل ,تلعف نإف «هنذإب

 .«ًاملاظ ناك نإو :لاق ؟املاظ ناك نإو : ليق

 نود تلعف نإف ,هنذإب الإ الفن موصت ال نأ :ةعاطلا نمو

 يفوت نم يح ناك :عرفاسم :نيغ ًارضاح ناكو هناذئتسا

 ٌقحلا اهجوزلو ءاهنم هللا لبقتَي الو مثأت نأو ءاهشطعو اهعوج
 .هنذأتست مل نإ ءاهرطُقي نأ ىف

 .جوزلا نذإ ىلإ جاتحي الف ؛ناضمرك ةضيرفلا موص امأ
 هللا ىلص هنع امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا نع يقهيبلا جرخأ
 ءاهسفن هعنمت ال نأ» :فيرش ثيدح نم لاق هنأ ملسو هيلع

 نأو - سرفلل جرسلاك لمجلل وهو - بتق رهظ ىلع تناك نإو
 لبقتي ملو تمثأ ؛تلعف نإف «هنذإب اب الإ ٌادحاو 55 موصت ال

 .(اهنم



 ٌّة رويشاملا ثبادآ

 اَلّو# «ةرشابملا» :عاّمجلا ىلع قلطُي «مالسإلا ُبدأَو

 . «ذجدسلا ىب َنوُفِكلَع ْرشنَأَو كشر
 يف - ةزيرغلا ءاورإو «ةيسنجلا ةحارلاب ٌمتهي مالسإلاو

 ةنيمث حئاصنو «ٌةفيطل ًابادآ كلذل لعج هنكلو - ًاعبط لالحلا

 : يهو

 هيلع هللا ىلص مالسإلا ٌئبن لوقي ءهللا مسا ٌرْكِذ ١

 هللا مسب :لاق هلهأ يتأي نأ دارأ اذإ مكدحأ نأ ول» : ملسو

 ردقُي نإ هنإف ءانتقزر ام ناطيشلا بنجو «ناطيشلا انِبْتَج
 .ةسمخلا هجرخأ «ًادبأ ناطيشلا هرضّي مل «كلذ يف دلو امهنيب

 .ةيمستلا نم ععنمَي ال اذه نكلو ءةمراع ةوهشلا نوكت دقو

 ال ةعاقجلا هل ارتست 3 كارز الا نفع هركعلا خ5

 .هل ٌرْئاَج كلذ نأ دقتعي وهو ءدسجلا ٌةيراَع هتأرماو

 ين نن نسيت ]نأ تحت ةانكلو مص كلذ :هل لوُقنَو

 ٌئبنلا لوقي .لاحلا هذه يف يرعلل حيرتست ال ةأرملا نأب

 .هلهأ مكذحأ ىتأ اذإ) :ملسو هيلع هللا ىلص بوبحملا

 .(- نيرامحلا أع نيريعلا رد ادرجتي الو «ءارتتسيلف

 ام



 يأ «هنم اهّثيأَر الو ءينم اهآر ام» ؛ملسو هيلع هللا ىلص

 .يراخبلا هاور .ةروعلا

 دادعتسالل ٌديهمتلاو ءعاّمجلا تامُدَقُمب ءانتعالا

 :ثيدحلا يف ءاج دقو «ماقّملا بساني امب ٌوَجلا ٍةئيهتو «يسفنلا

 هقرافيف ؛ُهتفرْعَم بحُي نم ىقلَي نأ :لجرلا يف زجعلا نم ثالثا
 هيلع ٌةريف ءّدحأ ُةَمركُي نأ :يئاثلاو .هبسنو همسا ملعَي نأ لبق
 اهبيصّيق هتجوز وأ «هتيراج لجرلا براقي نأ :ثلاثلاو «هتمارك

 نأ لبق اهنم هتجاح يضقيف اهعجاضُيَو اهسِناَؤُيَو اهئّدحُي نأ لبق
 سو فرفلا» يف يمليدلا هاور .«هنم اهتجاح يضقت

 َّنعَقَي ال» :ملسو هيلع هللا ىلص لاق رخآ ثيدح يفو

 بق لور. انهي نكلاو"(ةفيولا عقت امك هتأرما ىلع لح
 .يمليدلا هاور .«مالكلاو َةَلبَملا :لاق ؟لوسرلا امو

 امب سانلا ىلإ تَدحتُي ال نأ :ةبوُلطَملا بادآلا نمو - 4
 ىغبنَي ال امم هنإف ءرطولا ٍءاضَق لاح ءهتجوز نيبو ُهنيّب يرجي
 نقلا اذهب اع امس لو تاز ناريعألا ظل نإو نيل اكو
 .هيدل تاسدقُملا ُسدقأ امهو ِءِدِضْرِعَو ءرّملا مرحب ُقلعتُي يذلا
 .ناميإلا تاموقم دعب

 كم ىلع نامزت :ةنبلا اذه ةناكنع ىف رفانسلا نإ
 رهن :ىذألا نيمحتت :هتلخلا ةلاذور م( ريمعلا كيت« مقا
 دهعب ثكُن هنأ :هيف ام ّلقأَو .اهلهأ ةماركو اهتمارك نم طَحلاو
 تقرع هناي هثإ> قيقاوملا لكلعاو ةرييقلا ندحأ وهو « ةيحوزلا
 .«ةفلألا ناكم ٌَرفُتلاو «قاّئولا لحم ُقاَقَّتلا َّلِحَي نأ اهيلع
 .سنألا عضوم ٌةَّسحولاو

 ف



 نم ّمْدَو ٍهميرحتب ٌعرّشلا ءاج ؛ررَصلا ِميِظَع نم ُهل املَو

 ديعس م ثيدح نم امهريغو «دواد وبأو .ءملسم جرخأ

 هيلع هللا ىلص هللأ لوسر انديس نأ :هنع هللا ىضر يردخلا

 ؛ةمايقلا موي 0 هللا دنع سانلا ٌرَش نه نإ: لاق ملسو

 ّرِس امهدحأ رُشْنَي مث ءهيلإ ٍيِضْقّتَو «هتأرما ىلإ يِضْمُي لجرلا

 . (هيحاص

 اهنع هللا يضر ديزي تنب ءامسأ نع : ليا مامإلا ىورو

 لاجرلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع تناك اهنأ

 00 ام لوَقُي الجر لعل» :لاقف «هدنع ٌدوُعُف ءاشتلاو

 داموملا مرأف «اهجوُر عم تلعف أامب رم ةأرما لعلو

 نهنإو :نولعفيل مهن « هللا لوسر اي هللاو يإ :تلقف - اوتكس

 يقل ناطيش َلْثَم كلذ ُلْثَم امنإف ءاولعفت الف» :لاق .َنْلعْفيَل

 .«نورظْنَي سانلاو اهيشغف «ةناطيش
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 ءانيألاو ءابآلا نيب

 . ءانبألاب ءابآلا تاقالع صْخخَت ىتلا ُبادآلا

 :لاجملا اذه يف 0 0 نمو

 0 م ا ٌفرشُف كب ًابقل ويقلتوا «يفيرش

 غامتسالا بحي ملسو هيلع هّللا ىلص هللا لوسر ناك دقو

 ناك اه ءامسألا ةرشاو+ :ةطييبملا ءانمسألا نيفيز « ةدهحلا
 ّلَجَو رع هللا ىلإ ءامسألا ٌبحأَو ءءايبنألا ءامسأل ًاقفاوُم
 ًاقفاوُم ناك ام ءامسألا ٌحبقأَو .(نمحرلا دبع)و (هللا دبع)

 ِدلاَولا ىلع ٍدلَولا ٌقحَح نم :ملسو هيلع هللا ىلص لاق
 .(بعشلا» ىف ذ ىقهيبلا هاور (همسا ٌنَسَحَيَو عةيذأ نسحي 5 نأ

 :ةكرايملا مالسإلا ءامسأ نوملسملا ٌكرتّي اذامل يردن الو
 يمسي ال اذامل ؟ةقلغم 3 ةمهيم َجبَم ءامجسأت مهدالوأ نومسيو

 ال اذاملو ؟ميهاربإو (دمحاو «دكلمحمب مهدالوأ نوملسملا

 اهيضر امي هذه ةينملا بيزو .ةمطافب 90 َنَوَمَسَي
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 ةيمست يف ىتح ٍءيش َّلُك يف بناجألا َنودلقُيأ ؟ماّركلا

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق اوعمسي مل وأ ؟مهدالوأ

 رمع نبا نع «دواد نأ هاور (مهنم وهف ؛موقب هبشت نما

 .امهنع هللا يضر

 َفرَّشلاو «ةيبرعلا ءامسألا كلت يف ريخلا َّلُك ريخلا َّنِ

 اهب ِتَقلَتَلَو ءاندالوأ اهب مسْنلَف .مالسإلا باقلأ يف ٍفرَّشلا 0

 انير َناوضِرَو ءانتنأ ًةايحَو ءانفرّشو انَّرِع اهيف ّنإف ءانءانبأ

 . ائيلع

 يغبني هنأ :لاجملا اذه يف ةيمالسإلا 0 نيمو كب

 هنررم قدنصتي 3 هنريَو «ةولوملا تار: رغش قلعت نأ ةلاولت

 وم دس ةنس ةقيقعلاو ءهتدالو نم اعلا مويلا يف هنع قعَي نأو

 ا نع ٍناَحِبْذُت نيتاّش نع ٌةرابِع يهو «مالسإلا نَئُس نم

 «ةدالولا ةمعن ىلع هلل ًاركش «ةيراجبلا نع حبذُت ةدجاَو ٍةاَشَو

 لهأ ىلع رورّسلاَو حرفلل ًالاخدإو «نيجاتحُملا نبع ةعسوتر
 . ًاعيمج رادلا

 هلا

 امب مهرمأو «مهتيبرت ديشَرَو «مهتساّيِس ميكحَو ءمِهَيِلماَعَم

 هدلو ناعأ ؛ًادِلاَو هللا َمِحَر» :ملسو هيلع هللا ىلص لاق

 .ٍفْعَضب خيشلا وبأ هاور اهرب ىلع

 اكيعبلاو ةمحرلاو فطعلا مهءانبأ ءابآلا حتما 5

 ا 8 نإ :لاق سباح نب عرقألا نأ ثيدحلا يفق «ةياعرلاو
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 :ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ءمهنم ًادحاو ٌتلبق ام ءدلولا نم
 .يراخبلا هاور « محري ال ءمخري ال نم نإ

 محرَي مل نم اّنِم سيل» :ملسو هيلع هللا ىلص لاقو
 .«انريبك رقويو ءانريغَص

 عبس مهنم ٌدِحاولا غلي اذإ ةالصلاب ءانبألل ءابآلا ٌرمأ  ه

 3 ءاهكرت دنع ُهُيْرَض مث ءاهب ٍقّلعتلاو اهّبُح ىلع أشنيل ؛ نينس
 يف مهنيب ٌقيرفتلاو ءاهءاّمجو اهكرت ٌدوعتُي الثل «نينس رشع ّعلب
0 

 دقف .مهبيذهتو مهميلعتو مهئانبأ ب بيدأتب ءابآلا مامتها ك

 . 41ر6 يم كسشنأ أوه انما َنِدَلأ اًيأك» ل لاق
 لاقو .مهوُيَّذِهَو مُهوُمَلَع :هنع هللا يضر ٌيلع لاقو

 مهوملعو هللا ةعاطب مهورم :هنع ىلاعت هللا يضر نسحلا
 هدلو ٌدِلاَو لحن ام» :ًاعوفرم «يراخبلا خيرات" يفو .ريخلا

 َبّدؤُي نأل» :ًاعوفرم هنع هللا يضر ةرمس نب رباج نعو
 .«عاّصي قدصتي نأ نم هل ٌريحَح ءهدلو لجرلا

 اهيبريف «هئباب ينتعي امك «هتنباب ينتعي نأ دلاَولل يغبنيو

 نم اهعنميو ءءايحلاو بدألاب اهلّمَكُيَو ءِراَقولاَو ٍلامكلا ىلع
 ءٍقْدَّصلاو ءمايّصلاو ةالّصلاب اًهرَمْأيَو «جربّتلاو َكَّنِمَّتلا
 .فافعلاو

 ءاهِتعْمُسي هَتعْمْسَو .ءاهفرشب ٌدوقعم هقرش نأ ملعيلو

 ءاهل أفُك دجو ىتم اهجاوزب لَجعُيلَو ءًاحلاَص اجور اهل رتخيلق
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 اهجوز نيد نع ثحبيلو .عاطتسملا ردقب اًهرهّم رسييلَو

 كلذف «.وهكالمأَو (وبَّنرُم) نع ثحبي نأ لبق ؛هقلُحَو (اهبطاَح)

 .نيحلاّصلا فلّسلا ٌةريِسَو «نيدشارلا ٌبُأَد

 يف 5258 ىلع ٍلوخُدلا دنع ءانبألا ُناذئتسا
 مدرتتسإ أوما تلا اهُيأكتي» :ىلاعت لاق امك ةّصاَخلا 0

 0 : دك الني لأ اهلي 3 َنِللَو نكت ْنكَلَم َنِ
 هلك لكيت ةركس دب يك ةرللا اب خلي شت ع ثق

 . 4مكل تاروع يس

 ٍةلاَح يف ناوبألا ٌنوكي ام ٌةداَع تاقوألا هذه يفف

 . هيف امهتيؤر رسحَسسي ّ 1 ال صاح عضو وأ .ةصاخ

 يف ناوخإلا نيب ٍةفلألاَو ٍةَبحَملا ٍةعاشإب مايِقلا 4

 يف عقي اي ىدح «ةيوستلاو فطقعلا يف مهنيب ٍلدعلاَو «لزنملا

 لصح امك ءهيخأ نم َةَريَغ وأ ءٌدقِح وأ ٌضْعُب مهنم ٍدَحاَو بلُق
 .مالسلا هيلع فسوي ةوخإ نيب

 مهنيب ٍلدعَلا ىلإ ًاريشُم ملسو هيلع هللا ىلص لاق كلذلو

 .«مكدالوأ يف اوُلِدَعاَو ؛هللا اوقتا» :َةيِصَّولاَو ٍةيِطَعلا يف

 هنع هللا يضر سنأ نعف :ٍةمحّرلاو ٍةلبَقلاَو ٍفنطَعلا يف اَمأ

 نبا ءاجف ع ءملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم ًاسلاجج ناك ًالجر ّنأ

 اهذخأف ءهل نبا تءاج مل «هرجح يف ةسلجأو ُهَْلِبَقَف هل

 ٌتلدَع ام» :ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ءهبنَج ىلإ اهسلجأف

 . يقهيبلا هاور «امهنيب

 ُيِهَن ءلاجملا اذه يف ةيمالسإلا بادآلا نمو 1

 في



 وهو ءْريِطَح خيب ع اذهو .مهدالوأ ىلع ءاعّدلا نع نيِدِلاَوْلا

 اذإ ءتاهمألا نم كلذ نوكي ام ٌرثكأو ءاننيب مويلا ًاريثك ٌرشتُنُم

 تعدو ءاهتمقنَو اهتنعل هيلع تبَص ءاهدلو ىلع مالا يضع

 .مالسإلا يف ُنيِلَي ال ٌلمَع اذهو ءروبدلاو كالهلاو ليولاب هيلع

 كلذ لثِم نع ىهنُي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو
 ىلع اوعدت الو ء.مكسفنأ ىلع اوعدت ال» :لوقيف ءاعّدلا

 ال .مكلاومأ ىلع اوعدت الو مكمّدَح ىلع اوعدت الو .مكدالوأ

 هاور ؛مكل ّبيجتسيف ءاطت اهيف ُلأسُي ةعاّس هللا نم اوُقِفاوُت
 . هنع هللا يضر رباج نع ءملسم

 ضعب نم هيلإ اكشف كرابملا نب هللا دبع ىلإ لجَر ءاجو
 :لاق ءمعن :لاق ؟هيلع توعد له :هللا دبع هل لاقف .هدالوأ

ِ_- 

 . ةتدسفأ تنأ

 ءريخب اّلِإ مكدالوأ ىلع اوعدت الو «هللا داع هللا اوقتاف
 دعب مهب مكعفنَي امك مكتايح يف مهب مكعفنَي هللا نأ اوملعاو

 عطقنا ناسنإلا تام اذإ» : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق

 دلو وأ هب عفتني ملِع وأ ءةيراعتا ةقدتم كرالك هع ذل لامع دنع

 . ةيع هللا يضر ةريره يبأ نع ءملسم هاور (هل وعدَي حلاَص

* 4# 
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 ضصختد ىتلا ٌبادآلا

 رمصب .ةهربش د0 عب (0)هريَقب ةرسألا تاَقالَع

 :ةيجراخلا تاقالعلا يأ

 ةلصلاب كلذو «ماحرألا يوذو ٍةِبارَّقلاب ةرسألا ٌةقالّع - ١

 مهلاوحأل دقفتلاو مهل ةرايزلاو ؛مهيلإ ناسحإلاو ٍةَدوملاَو
 .مهنع لاؤسلاو

 ام ؛«مكباسنأ نم اوملعت» :ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقف

 : يذمرتلا .ةاورب «كماخرأ هن: نول

 مِحَّرلا يوُذ ىلعو ءةقدص نيكسملا ىلع ٌةقدّصلا» :لاقو

 .يئاسنلا هاور «محَر ٌةلِصَو ٌةقدَص :ناتتثا

 ءٍقفّرلاَو ناسحإلاب كلذو ءمدّحلاب ةرسألا ٌةقالَع ١

 .مهراذقتسا وأ «مهيلع ربكّتلا ِكرتّو

 مكناوخإ مه» :مهب ًايصوُم ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقو
 .نولكأت امم مهومعطأف .مكيديأ تحت ىلاعت هللا مهلعج

 .«نوُقيِطُي ال ام مهوفلكت الو ءنوسبلت امم مٌّهوسكاَو

 .هيلإ ناسحإلاو هماركإب كلذو ءراجلاب ةرسألا ٌةقالَع "٠

 .هللا ءاش نإ ةلاسرلا هذه يف ةصاخ ثحابم يف بادآلا هذه رثكأ لصفنس )١(
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 .هب ٍةعيقولاو ءهباَبِسَو هتيذأ كرت ىلوألابو
 ىتح مكدُحأ نمؤُي ال» :ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقو

 ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤُي ناك نم» :لاقو «ُهَقْئاَوَب هراج نمأَي

 .«ةراج م كيف

 ىف مالسإلا ُبدُأَف : سانلا تاوع ىلع لوخّدلا بدأ َ

 ٍةَرَملا يف مهنأل ِءِتاَرَم ثالث ناذئتسالاب ًالوأ أدبي نأ ؛كلذ
 ءَنوْنّذْأَي ةثلاثلا يفو .نوحلصَتسَي ةيناثلا يفو «نوتصنتسَي ىلوألا

 ْ . ميلستلاب كلذ نوكيو «نودّرَي وأ

 ءدر اوُلْصَدَم ال اوئما َنِدْلا ايأكيف :ىلاعت لاق

 .ةيآلا «أَهيْمأ لع امر أئيأكنت قع مُكصتُوي
 فل نْدؤُي مل مث ءِتاَرَم ثالث َمَّلسَو نذأتسا اذإف

 .بابلا ةهجاوُم يف َفِقَي ال نأ :ناذئتس الا بدأ نمو

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع نذأتسا الجر نأ :ثيدحلا يفف

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «بابلا ًالبقتسُم ماقق ءملسو
 وبأ هاور «رظَّنلا نم ناذئتسالا امنإف !!اذكهو َكْنيَع اذكه»
 .ًادج ٌةريثك «ناذعتسالا ٌبادآو .ٌنسَح وهو ءدواد

 ىصوأ ءدصقلا اذه ليبس يفو :ةأرملا جور ُبدأ  ه
 امل ءاهيلع ةظفاحملاو «ةأرملا ىلع ًاصرح باَجِحلاب مالسإلا
 نيرْصْلو## :ىلاعت لاقف ءنوّصلاو فافعلا نم باجحلا يف

 سد ورع مم ند ير

 ص
 . 8 نييوحج نىع نهرمخ

 رطححخلا نم كلذ يف امل .جربّتلاو روُفّسلا نع ىهنو

0 
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 لق# :لاقف «ضارعألاو «بادآلاو «قالخألا ىلع رهاظلا
 هللا َّنِإ ُ ّقَْنَأ َكِلَذ ٌرُهَجْبُد أوُظَفْحَم مِهردصصْبأ نم أوُضْعَي تينمرمْلِ

 َنظَمْحيَو نِمِرصْبَأ ْنِم ّنْضْصضَقَي ِتِمْؤُمَْل لُكَو 2 َنوْعَتْصَي اَمِب اريح

 نول َنِرْضَي الو# :لاق مث 4نهتنيز تيب 57 نهج

 ترئيؤتلا هي اتي قا نإ انو كي هم يي 6
 هولا دك هج يبت بت الو» :لاقو 4 تميت لَك

 ىدصتتل ءاهدسَج ةنيزب جرخت نأ ةأرملا ىهن مالسإلاقف

 ًءاشَت نم ىقلت نأ «كلذ دعب لح يف يهو «ءابرُعلا نيب ةياوغلل
 م نيذلا لاجرلا نم ةرسألا سلاجم مهب ايهيعتت نمم

 نع يمّنلا ةمكح كردُن اذهبو ءاهتنتفب نورثأتي الو «ةيآلا مهيلع
 ريرقتب مالسإلا لفكت دق «ةيسنجلا تاوهشلا راطخأ نإو «جربتلا

 .ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ءاهل يفاشلا جالعلا

 قالخألل َةَناَيِص «نيسنجلا نيب رب طالتخالا نع اهنا ئهنو

 ةرسألا ةفاركت يارعشلاو نو ا ًاظفحو «بادآلاو

 ةياوغلا ٍقرظِ ًاَدسَو ءناطيشلا ٍةّسوسول ًاعطقو «ةيمالسإلا
 .لالضلاو

 شوا و يلع هادا 0 هيف ف نمي ءانسكلل
 0 م2

5 

 أ فيك ىرن اذكهو «لاذتبالاو نوَّصلا نيبو 0 ةليضفلا

 ءاهاّوقَو اهمعَد لب .هباسح نم ةرسألا لِفْعُي مل مالسإلا
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 لفكتَو «ءانتعالا ةياغ اهب ىنتعاو 3 بروش سقم طابرب اهطبرو

 .مامتهالا ّلُك كلذب ا ل لك اهتياعرب

 .امهتيبرت يف رانلا نم ةياقولا لفطلاو ةلفطلاو

 اهّدوَو اهترشِع نسحن يف ةريخو لجرلا ةمارك ةجوّرلاو

 . اهتبحمو

 . مهتْلِص يف ريبكلا رجألاو ميظعلا ُباوُتلا ٌةبارَقلاَو

 :ةعاركإ .نف ناميإلا لامك ٌراَجَلاَو

 يف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ًةعاط ؛ُمِداَخْلاَو
 . هيل ناسحإلا

 .هماركإ يف ناميإلا لامك ؛ُفيَّصلاَو
 .ْنواعَّتلاو ّتَحلا رس يي مالسإلا ٌثعَب اذهبو

 ريخلا ىلإ هب ٌوُمسلاو «عمتجملا ميظنتل صالخإلاو «ةّدوملاَو
 .ءاتإلاو ِفرَّشلاو رهظلاَو «ةلادعلاو

1 0 

 ىلا
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 دولاب هيا الإ أو ىَصَتَو# :ىلاعت هللا لاق
 مح 0 َّنَعْلَي اَنإ ًاًمدَسْعِ
 سامم سوريا م صر سو سا سو مرخص سا ىذ

 حانج امهل ضفخأو © انيرَك اَلَو اهل لَو انت ال
 . «اهذَع نير + اًمكتأ تي ليي ةممصأ نم نذل را

 ةيآلا هذه يف غلاب دق ىلاعتو هناحبس هللا نأ تمِلَع دق

 ٍِ «هتدابعو هديحوتب رمألاب ا فيرح انهن ةعئاولا ىف

 مل يت امهتاعارم ند رمألا ىف :ءامهبلا ناسعالاب ةعفَش
 ّمُث ءامهل عضخيو لذي نأو ع ٍةملك ىندأ يف صَُخرُي
 .امهيلع مححرتلاَو ءامهل ءاعدلاب رمألاب اهمتَح

 هتدلاو ٌدباَكُت ٍوِحَرلا يف ناك اذإ ناسنإلا َّنأ ؛ملعا
 نم ه دي هعضرت ةتعضَو اذإ مث مث ءعضّولاو ٍلمحلا ٌقاَشَم

 ىندأب تركت اهنإ ىتح اهسفنب 0 ُماَذَأ ليحتو «نيثبخألا

 .هدشأ غلبي نأ ىلإ هبرك

 يف ًاغيلب ًادهُج ٌدهتجي هنإ ىتح ِهِبلَقِب هبحُي ُدِلاَولا كلذكو

 دب الف ءوتْنْؤُم عيمج هيفكيو ٍهسبالمٌو هبراشمُو همِعاَطَم ليصحت
 ًاركش امهل ٌهحانَج ٌضِفخيو ءامهِرجَر نع منتميو ءامُهرَبَي نأ هل
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 ايندلا يف نيبُملا نارسُحلا وه اذه َّنإف ءَقوُقُعلاو َكايإو .امهّل
 .ةرخآلاو

 غلاب ءِدلَّولا ةيذأل د ديك ةديلاولا فيباك اجل

 .اهيلإ ناسحإلاب رمألا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «نيحيحصلا» يفف

 ؟يتباَحَص ٍنسَحِب سانلا ّنحأ نم «هللا لوسر اي : لجَر لاق"
 : لاق ؟ نيم مث لاق «كمأ 2لاف ؟نم. هك .ةلاقا«اكخأ لاك
 .(َكوُبَأ لاق ؟نم مث :لاق .َكَمأ

 اهنم ةريثك ٌثيداحأ نيدلاولا رب يف تدرو دقو

 : هنع هللا يضر ةمهاج نب ةيواعم نع «ىئاسنلا ىور ام

 اي :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص نينا ىررداج ةييهالا
 له» :لاقف .َكريِشَتسأ ٌتتج دقو وزغأ نأ ٌتدرأ ؛هللا لوسر
 ردع كفا نان ءايشرلاف» كلا ينك لاك ؟(مَأ نم كل
 .«اهلجر

 نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع يقهيبلا ىورو
 ىلإ رظنُي ٌّراَب دلَو نم اَم» :لاق ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر
 ةةروزيم ةحح ةرظن لكي هللا <يتك الإ :ةمحر ةرظن هيدلاو
 ربكأ هللا ءمعنا :لاق ؟ةرم ةئام موي لك رظن نإو :اولاق
 .«بيطأو

 لاق :تلاّق اهنع هللا يضر ةشئاع نع (ةْنّسلا حرش» يفو
 اهيف تعمسف ةنجلا ٌتلخد» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 مكلذك «نامعنلا نب ةئراح :اولاق ؟اذه نم :تلّقَف «ٌةءارق
 ا سانلا َربأ ناكو ء«اربلا
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 تناك :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع يذمرتلا ىورو

 ءاهقّلظ :يل لاقف ءاههركي رمع ناكو ءاينعأ ةأرما يتحت

 كلذ ركذف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمع ىتأف ءُتيِبأَو
 .(اهقلط» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يل لاقف ءهل

 اهفالطف «نيدلاولا بناج يف ّقحلا ناك نإ :ءاملعلا لاق

 امهنع هللا يضر رمع نبا ىأر دقو ءزئاججب وهف اّلإو ءٌبِجاَر
 ءرمع نبا اي :لاقف «هتبقر ىلع ُهَمَأ ًالِماَح ةبعكلاب فوطَي الجر
 كنكلو .ءةدحاَو ٍةقلطب الو ءال :لاق ؟اهّنيَرَج ىنأ ىرتأ

 ريتك لققلا ىلع فاتن هلاك عقلا

 نع ءامهنع هللا يضر رمع نبا نع «نيحيحصلا» يفو

 نوشامتي ِرْمَن ةثالث امنيب :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 مف ىلع تطحناف «لبجلا يف ٍراَغ ىلإ اولامق ءرطملا مهذخأ

 مهضعب لاقف «مهيلع تقبطأف «لبجلا نم ٌةرخَص مهراَغ
 ءاهب هللا اوعداف «ةصلاخ هلل اَهومُتْلِمَع ًالامعأ اورظنا : ضعبل

 م
 ا 31 ص

 : ايحرتا  ةهلعل

 «ناريبك ٍناَحِيَش ٍناَدِلاَو يل ناك هنإ ءٌّمُهللا :مهدحأ لاقف

 ٌتبلحُت مهيلع ُثْحُر اذإف .مهيلع ىعرأ تنُك راغص ٌةَيِبِص يَ
 يب ىأَن دق هنإو .يِدَّلَو لبق امهيِقْسُأ ًيدلاوب ُثأدَب ءمهل

 امك ُتبلحُف ءامان دق امهُثدجوُف ٌثيسمأ ىتح ٌتيتأ امف ءرجشلا
 نأ ُهركأ امهِسوُؤُر دنع ٌتمقَُف «بالحلاب ٌتئجَف «بلخأ تنُك

 ُةيِبّصلاَو ءامُهلبَق ِةّيِبَّصلاب ًأدبأ نأ ُهركأو ءامهمون نم امُّهظِقوُأ
 علط ىتح مهبأدو يبأد كلذ لزَي ملف ,ءيمدق دنع نوغاضتي

 ,نيكفلا



 انل جرفاق ٠ .كهجو ءاغتيا كلذ ٌتلعف ىن نأ ملعَت تنُك نإف

 اهنم انأز ىنح مهل هللا جرفف انتا اهنم ىرن ةجرف

 . ثيدحلا :..ءامجلا

 ينب يف ٌّملاَص لجر ناك هنأ ريسافتلا يف ٌرْكُذ دقو

 :لاقو ًةْضْيَع اهب ىتأف ٌةلْجِع هلو ُلْفط نبا هلو «ليئارسإ
 تامو .رّبكَي ىتح ىنبال ةلججعلا هذه َكتعدوتسا ىنإ مُهللا

 تناكو .. «ًاناوَع ٍةْضْيَعلا ىف ٌةلجِعلا تراصو «لجرلا كلذ

 هلل سني ناكو «ةماب اان ,ناكو لفطلا كلذ رّبَك املف
 ِهمَأ سأر دنع را ثلث مانيَو ثلث ىلصي ,ءازجأ ةثالث

 امب ُهعيِبيَف ءقوسلا هب يتأيو ُبطَتْحيَف قلطنا ؛حبصأ اذإف
 .هَّنلُم ُهَّمُأ ىطعُيَو ؛هَنلُث لُكأيَو ءهئلب ٌقّدَصتيَك :هللا ءاش

 فم كترو كامأ نإ كت اب اموو همأ هلت علاق
 ميهاربإ هلإ َعْداَو قلطناف ءاذك ٍةضْيَعغ يف هللا اهعدوتسا

 نإ كنأ .اهّتمالعَو .كيلمع اهدّرَي نأ .قاحسإو ليعامسإو
 الا كيلإ ليخُي ٠ ءاهيلإ ترظن

 رفصو اهنييكل ةيهذملا :قئكشت :تناكو

 ُمِْعَأ :لاقو اهب 0 ءىعرت اهآرف ًةضّيغلا ئئتفلا ىتأف
 ىتح ةرقبلا تلبقأف .قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ هلإب ِكيِلَع

 . اهدوُقي اهنرق ىلع ضبقف «ءهيدي نيب تفقَو

 يعاب ءاملا 'نعفلا اهيأ :كلاقو نلاعت هلا نذإبتقلكتت
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 8 ص و
 نناومأَت مل ىمأ نإ :ىتفلا لاقف ءكيلَع نوهأ هنإف ىنبكرا

 هلع روقت تنك اه 4 عبكز ول شلاوب :ةرقبلا :هكلاقف كندي

 ءهلصأ نم َعلقني نأ لبجلا ترمأ ول كنإف ءقلطناف ءًادبأ

 .كمأي َكْريِل َملَقْنال

 هويقف لجو كنإ : هنأ هل كلاقن» هذمأ ىلإ هب ىتفلا نانبت
 ءليللاب ُمايِقلاَو ءراهنلاب ُباَطِيَحالا كيلع يْشيَو ءَكَل لاَم الو
 ا عبق قلطناف

 ريغب عبت الو «ريناند ةثالثب :تلاق ؟اهعيبأ مكب :لاقف

 ىلإ ىتفلا اهب قلطناف «ريناند ةثالث ةرقبلا نمت ناكو .يتروُشَم
 تفرك ىتفلا تخيلو «ةيردق  ةَقلَخ رتل اكلم هللا ٌتَعْبَو قولا
 :ملعأ وهو هنأ هرب

 «ريناند ةثالثب :لاق ؟نكبلا هذه وكب :ُكّلَملا هل لاقف

 الو «ريناند ةتس كل :ُكَّلَملا هل لاقف .يمأ اًضر كيلَع ظرَتشأو
 . َكَمَأ رِمأتست

 اضرب الإ ُهّذُحآ مل ًابهذ اهنزَو ينتيطعأ ول :ىتفلا هل لاقف
 :هل تلاقف .نمثلاب اًمربخأف ا ىلإ ىتفلا م جرو ٠ مآ

 ىلإ اهب عجرف . :ياضوي لإ اَهْعِبَت الو ريناند ةتسب 0 ءعجرا
 :ىشفلا لاف ؟كنأ :ترماتسا ١ هل لاقث كلملا ىتأو «قوسلا

 لاقف .اهاًضر ىلع ٍةَبِس نع اهصُقْنأ ال نأ 3 اهنإ ءمعن
 ىتفلا ىبأف اهرمأتست الو ًارانيد رشع ينثا كيطغَأ ينإ :ُكّلَملا
 كينات يذلا نإ هنأ هلا يكلف يكللدج هرج اف ةقعأ لإ عجرو
 نأ انرّمأتأ :هل لّقَك كاتأ اذإف ءَكَبرَجُيل ءىمدآ ةروُص ىف ُّكَْلَم

 ىلإ بهذا :ُكّلَملا هل لاقف ءلعّمَق ؟ال مأ «ةرقبلا هذه عيبت
 ل



 نارمع نب ىسوم نِإف «ةرقبلا هذه يكسمأ :اهل انيل' لك كَم

 ءلمي اّلِإ اهعبت الف «ليئارسإ ينب يف لتقُي ليتّقل كنِم اهيرتشت
 .- دلجلا كتمان اهل كي

 امف «ةرقب حبذ ليئارسإ ينب ىلع هللا رّدقَو ءاهتكسمأف

 ءاهنيعب ةرقبلا كلت مهل تَفِصُو ىتح «ةرقبلا وسو اولاَز

 : يقع ىلاعت هللا نم ًالضف ءوّمأ هرب ىلع ىتفلا كلذل ةَأَفاَكُم

 انيئارعأ نضشيس وبرضو انهذ لو ءلمب هنم اهورتشاف

 امد بُحْضَت ُهُجاَدوَأَو 5 لب ماقو يح ليففلا
 «ةناكم ًاَتيَم طقس ّمُث - همع نبا ينعي دن نالف يدلتق :لاقو

 .ثاريملا ُهلِتاَق محق

 «ايف مُثْمَرَدَك اسْنَن ْرْثْلتَق ْدِإَر :ىلاعت هلوق راشأ هيلإو
 لإ

 ىور .قوقعلا نع ٍرجّرلا يف ةريثك ٌراثا تدرَو دقو ءاذه
 لاق :لاق امهنع هللا ىضر ورمع نب هللا دبع نع يراخبلا

 للاب كارشإلا : رئابكلا» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 يفو .«سوُمَعلا ُنيِمّيلاَو .سفّتلا لتقَو ؛نيدلاولا قوقُعَو
 لاق :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع «نيحيحصلا)

 لجرلا متّش :رئابكلا نما :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 :لاق ؟هيّدِلاَو لجرلا مُتش ؛ي لهو هللا لوسر اي :اولاق ةةيدلاَو
 م ريل

 . (هم م 3 ة ا ب .لجرلا ايأ بسي ء معن

 ىف هلل 0 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ءًادحاَو ناك نإو «ةنجلا نم ٍناحوُتْفَم ٍناَباَب هل ٌمبصأ ؛هيدِلاَو
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 نإو :ُلِجَر لاق .ًادحاوف ءًادحاو ناك نإو ءرانلا نم ٍناَحوُتْفَم
 .«هاملظ نإو «ٌةامَّلَظ نإو ءُمامَلَظ نإو :لاق ؟ةاملظ

 لاق :لاق هنع هللا يضر ركب يبأ نع يقهيبلا كىورو

 اناس وقلب فوددلا لكل را دا ىلع ل ابر

 لبق ةايحلا يف هبحاصل ٌلجعُي ُهنإَف ءَنيِدِلاَولا قوُقُع اَلِإ ءءاش
 ْ .«تامملا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق هجام نبأ ىورو

 .«َكيبأل َكّلاَمَو َتنأد :لاق ءيلاَم حاتجا يبأ نإ :لاقف ملسو

 بيطأ نم مكدالوأ ْنِإ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو

 .«مهلاومأ نم اولكف ٠ ( وكبك

 هنع هللا يضر ىفوأ يبأ نب هللا دبع نع يناربطلا ىورو

 :لاقف ِتآ ُهاتأق ءملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دنع اَنُك :لاق
 .عطتسُي ملف هللا الإ هلإ ال :لُق :هل ليقف .هسفنب ُدوُجَي ٌباَش
 ضهنف «معن :لاقف ؟«يلصُي ناكأ» :ملسو هيلع هللا ىلص لاقف

 ىلع لخدف .هعم انضهنو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ءعيطتسأ ال :لاقف ««هللا الإ هلإ ال :لق» :هل لاقف باَّسلا

 :ةتدلاو نفي ناك : ليق 2؟مل» :لاق

 :اولاق ؟«ُهّندِلاَو ٌةّيحأ» :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف
 ؟«ِكّنبا اذه» :لاقف تءاجف ءاهوعدف .«اًهوُعدا» :لاق ءمعن

 نإ اقل بقت ةمخف اران ثعجأ ول ةدارأ# اهلا ةلاقق

 وح



 ا اّلِإو ءهنع ائيلحت هل ِتعَمَش
 أف : اق .ٌعِفْشَأ اذإ لبا لوسوت ان :كلاق ؟هل

 كَدِهْشَأ ينإ 0 :تلاق «ةةنع ِتيِضَر دق كن ينيدهُشأَو

 ] نبا نخب ليش نق أ «كلوسر ٌدِهْشْأَو

 : لق «مالُع اي» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف

 هدبع دمحم نأ دهشأو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ءاهلاقف .«هلوسرو

 .؛رانلا نم ُهَّدَقْنَأ يذلا هلل ٌدمَحلا»

 ٌتيِوَرَو :«رجاوزلا» يف ىلاعت هللا همحر رجح نبا لاق

 يملا تامل كلا دا ىف هال نم كسلا فقل[ هلق
 «ةالصلا نم ةعاطلا يف داهتجالا ريثُك ناك هنأو ءةمقلع

 ىلإ ةتأرما تلسرأف ءُهّضرَم دتشاو ّضرمَف ؛ةقدصلاو ءموصلاو

 ,عْرَنلا يف ةمقلَع يجوز نأ :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا لوسر لسرأف ءولاَحب هللا لوسر اي كيلمأ نأ ٌتدرأُف

 اويفمالا لاو : (بيدعو ل زان اراه ملسو هيلع هللا ىلص
 اولعجُف ءعزّتلا يف هوُدَجوَق ءهيلإ اوءاجف .«ةداهشلا 0 هيلإ
 نيلإ اولسر اف: :اهي قطتي هل ةئاَسلَو هللا الإ هلإ لا: ُةنوُنَقْلُت

 .كلذب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ؟كح ٌدحأ هيوبأ نم لها معو 1 يالا

 هللا لوسر اهيلإ لسرأف .نّسلا ةريرك مَ هل هلل لوسر اي :ليق

 ىلإ ريسملا ىلع ترَدَق نإ :اهل لوَقَي ملسو هيلع هللا ىلص

 ىتح لزنملا يف هيرظتناف لو ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوسر اهيلإ ءاجف .كيتأي

 عه



 .هنايتإب ٌقحأ انأ ءءادفلا هسفنل يسفن :تلاقف «كلذب اهربخأو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تتأو ءًأصَع ىلع تماقَو ثأكوتَن

 .مالسلا اهيلع ٌدرَو ءتمّلَّسو ملسو

 ءاج ينتبذك نإو «ينيقذصا ةمقلَع م اي» :اهل لاقو

 اي :تلاق «؟ةمقلع ِكدلَو ٌلاَح ناك فيك .ىلاعت هللا نم يحولا

 لاق ءةقدَّصلا ريثك ءموّصلا ريثُك ءةالصلا ريثك ناك ءهللا لوسر

 اي :تلاق («؟كلاح امف» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا لوسر اي :تلاق 2؟ملو» لاق .ةطٍخاَس هيلع انأ ءهللا لوسر

 .ينيصعيو «هتجوّر ٌرْيْؤُي ناك

 ا طم نزل مو هاف تالا قارتيوب لاكن
 هللا ىلص لاق مث .«ةداهّشلا نع ةمقلَع ناسل بجح «ةمقلع

 .«ًاريثك ابطح يل عمجاو قلطنا «لالب اي” :ملسو هيلع

 .«رانلاب ةقرخألا :لاق ؟هللا لوسر اي هب عنصت امو :تلاق

 رانلاب هقرحت نأ يبلق ٌلمتحُي ال !يدلو ءهللا لوسر اي :تلاق

 نإ : عبار دكا هلا ثادغت ةهملع أ انآ لاق قلت نيب
 ال ءهديب يسفن يذلاوف ءهنع ىَضراَف «هل هللا رِفْغَي نأ ِكَرَس

 هيلع ِتْمُد ام هتقدصب الو :ةتاضب الز «هتالصب ٌةمقلع ُعِفَتْنَي

 يدا هللا ُدِهْشأ ٍينإف هللا لوسر اي :تلاقف .«ةطخاَس

 نع تبصر كف ينأ «نيملسملا نم ينرضخ نمو «ءهتكئالمو

 .ةمقلع يدلَو

 اي هيلع قلطنا» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 .؟ال مأ للا اَّلِإ هلإ ال :لوقي نأ ٌعيِطتسي له رظناف «لالب

 .«ينم ًءايَح اهبلَق يف سيل امب تملكت ةمقلَع َّمأ لعلف
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 هلإ ال :رادلا لخاد نم ُلوقُي ةمقلع َعِمسَ لالب قلطناف
 ؛ةمقلع ءأ طخ ّذِإ ندد :لاقف لالب لخدف هللا الإ

 تام ّمُن «ءهناسل قلطأ اهاضر نإو .ةداهشلا نع هناسل بجحخ

 رمأف ؛ ءملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ٌهرِضَحَف هدير نب ملك

 .ُهنفَك رضحو هيلع ىلَص َمُث «هنيفكتو ِهلسْعِب

 نيرجايملا وصعب ايد :لاقو هربق ريفش ىلع ماق مث 0

 ةتيدالاو هللا ٌةنعَل هيلعُف دا راع خور لت وو 0
0 

 نأ الإ َالُْدَع الو ًافْرَص هنم هللا لبقي ال : نيعمجأ سانلاو

 اهاَضِر َبْلطيَو ءاهيلإ ّنسَحُيَو ءلجو ّرع هللا ىلإ َبوُثَي
 .«(اهطحّس يف هللا طخسو ءاهاّضر يف ىلاعت هللا ىَضِرُف

 سابعلا وبأ هب ثّدحح دقو ءهريغو يناهبصألا ىورو
 بشوح نب ماوعلا َّنأ ُهورَكْنُي ملف ظاّفُحلا نم ٍدهشمب مصألا
 ناك املف .ٌةربْقَم ّيحلا كلذ بناج ىلإو ًايح ةّرم ُتلزن :لاق

 ءرامج سأَر هسأر َلِجَر جرخف ٌربق اهنم قشنا ءرصعلا دعب
 .ربقلا هيلع ٌقبطنا مث ٍتاَقِهَن ثالث قهنف «ناسنإ دسج ٌهدسَجَو
 فللت ئرت :ٌةأرما تلاقف اف وأ اري ُلِزْعَت زوجع اذإف

 تناك امو :تلق ءاذه 1 كلي *:تلآق ؟اهل ام :تلق ؟روجعلا
 ريقان
 . ؟هحّصق

 ُهَمُأ هل لوُقَت حاَر اذإف ءرمّكلا ٌبرشَي ناك :تلاق
 ذأ اامنإ :: اهل لوقف ؟نهعلا هلق ترشت نعم ىلإ هللا قتا »6 نب
 .رصعلا دعب تامف :تلاق .رامحلا ٌقهنَي امك َنيِقهْنَت

 ٌنهنيَف ءموي َلُك رصعلا دعب ربقلا هنع ُقْشْنَي وهف :تلاق

 هر



 دهتجيو «نيدلاولا قوقُع نم ٌررتحي نأ ناسنالل َّدُب الف

 َكاَدهتج نِإَوأ# :ىلاعت لاق امك «نيكرشُم اناك نإو امهّرب يف
 ايدل يف اَمُهبِحاَسو امهم الف ُهَلِع وب كل سل ام ىب َكِرْتُم نأ لع

 :ةيذلا 1 فو مم

 هللا يضر ركب يبأ تدب 2 تثني مابا رع ا ييسويعلا يفو

 ءشيرق دهع يف ةكرشُم يهو يّمأ َّيلَع ْتِمَِن :تلاق امهنع
 ةَنيغاَو يهو ّيلَع ْتمِدَق ا نإ هللا 00 اي كَلَقَف

 ْ .«اهيلص : معنلا اق ؟اهلصأفأ

 ءامهل رافغتسالاو ءامهيلع ةالصلاب امّهربي ءاَناَم اذإ ّمُث
 ءاقللذ رهو

 هنع هللا يضر يدعاسلا دنس ئبأ نع ةواد وبأ عوز

 لا ا ا
 ًيوبأ رب نم يقَب له هللا لوسر اي :لاقف ةملّس ينَب نم ٌلجر

 ءامهيلع ٌةالّصلا ءمعن» :لاق ءامهتوُم دعب هب امّهربأ ٌءيَش

 مِحّرلا ٌةلِصَو ءامهدْعَب نم امهِدهَع ُدافنإو ءامهل رافغتسالاو

 .«امهقيِدَص ٌماركإو ءامهب اَّلِإ لصوت ال يتلا
 ءامهل رفغتسيو وُعدَي نأ ُهاَدِلاَو تام اذإ ٌقاَعلل ُمزليَو

 :لاق هنع هللا يضر سنأ نع يقهيبلا ىور .ًاَراَب هللا هبّتكي ىتح

 اندلاع ثوم دعلا نزف : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 رفغتسيو اميل وعدت لازي الف ءٌقاَعل امهل هنإو ءامهدحأ وأ

 . ؛ًاَراَب هللا ةبتكُي ىتح امهل
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 دقو «نامزلا رورُم عم ًاديقعت : ُداَدْرَت َجاوَّرلا ةلكشم قوت

 عم ٍجاوَّرلا نع ٌضارعإلا «ةرماعلا ندملا يف ٍنابُسلا نيب عاَش

 .جوزتي مل نمل ةبسنلاب فوخلاو «جوزت نمل مربَتلا

 تيس هلو الإ ثدح نم امو « بيجعل رمألا اذه نإ

 اهراثآب ةطاحإلاو ءاهليلحت يف جاتحت بابسألا َكلَِت نكلو

 نإ ٌقفّون انلعلو ءليوط ٍتْفَو ىلإ ءاهجالع ةيفيكو اهجئاتنو
 .اجالِع اهبرقأو ءارثأ اهرثكأو ءًاعويش اهمهأب ماملإلل هللا ءاش

 ا وسلا ورا دك جاوُرلا د ماركلا ٌةداَسلا اهلا
 ٌثعابَو .ةايحلا ماظن ىلع ٌنوَعَو ءممألا و ع بيسو «نارمعلا

 . عمتجملا ٍةداعسو «شيعلا ءانهل ةليسَوَو «لمعلا ىلإ ممألل

 ربادل ٌعِنامَو ءقالخألا داسف ميثئارجل ٌعِطاَقف وهو ؟ال فيك

 فارع الوب فوشلا :ةناييغ سلع ةوعذ وضألا قش نووشلا
 يف ٍدرْفْنُم صخش نم مكف .نيادلا نيب ةدوعلا بابل َحِتافَو

 روف «بناجلا و ٌريِزَع هراهصأب راص يقل : ل سيل ؛ .هتايح

 ءهرْزَأ جاوزلاب دتشا «لمألا تيّم لماخ نم ىرت مكو

 رعب هجاوزب هنأل ًٌاطيشن ًالماع ًاوضْع ةايحلا خي راصو
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 تدافتساف «ةمهُم ٌحلاصَم هب تقلعتو ءاهنع ًالفاَعغ ناك ٍتابجاوب

 .هئم هتيرذ تدافتسا امم رثكأ ل هنم

 نع هب ٌدعتبيَف «جاوزلاب هتحص ءرملا ظفح نع لست الو

 . ضارمألا رش ىلإ ٌرْجَي يذلا انزلا

 دق هلزنم رظنيف «ةيويحلا هتشيِعم ٌمِظَتنَت جوزتُملا َّنأ امك

 دهاشُيف «ةديئاجلا ةايحلا حور هيف تبدف «تانبلاو ءانبألاب َرَمَع

 هؤلميو هنيَع رقيَو ءهردص ُحرْشَي ام هيلع ىلاعت هللا مَعِن نم

 :ارورسو اجاهتبا

 لوألا تام ةةتلعار ”ةريقك دابعلا يلعولالا في

 حالصإل لسّتلا ءاقب «ةينابرلا ٌةّمكِحلا تضتقا دقو

 ىقبي ال «حلاصلا لسُنلا َّنأ ٌموُلعمَو ردا ةماقإو «ضرألا

 ْلَجَأ نم وهف «فافعلاب يلحّتلا هب ُنَّمحتَي يذلا جاوزلاب اّلِإ

 «لامعألا قاشَم لمحتت ال ٌةأرملاَو .لامكلاو لئاضفلا لئاسو
 نأل اهئيهيَو «ةوقب اهفعض َلِصَي جاوزلاف .دوهُشَم اهيف زجعلاَو

 ّنأل « ءانهو ةداعسو ةحار يف ةكلمم ًةربدَمَو .ةلئاع ةسيئر نوكت

 دولا هل ٌصِلخُت ٍةقيفرب زوفيو «ةايحلا بلاطَم اهيفكي جوزلا
 .رهاطلا ٍّبَُحلا هل لمحتَو «ةياعرلاب هلزنُم ّلمشتو

 ٍهراَذ ُحلاصم تعاَض ُهِرِبَدُت ٌةرُخ ءرملا لزنُم يف نكت مل اذإ

 لب « نيجوزلاب صتخَت ال ةيوق ٌةَلِص جاوزلا نأ ؛ملعن اذهب

 ممألا داحتا ةلسلس يف ةعِساو ًةقلَح نوكتف «نيترسألا ىلإ ٌدتمَت

 يتلا ةيرشبلا ٌسومْلاَف «لالقتسالاو ةرصُنلا يف يي :أ هل كلذو

 ىلإ ُليِمَت لزت مل ؛ةمكجلا يعاد تباجأو ءاهئرطف ْتَمِلَس

 م



 ٍةَمكِح نع ْتيِمَع يتلا ُسوُفُْتلاَو .هرارسأب ُنِمْوُتَو «جاوزلا

 .بلَقْتُملا ٍءوُسِب ٌرِذَنُي رهظُم يف ترهظو ءهنع تفرصنا ءاهقِلاخ

 فريقك :بفاذلا رطشلا اذه ىلإ :تذآ علا تايسألاو
 ٌفارسإلاو روهُملا يف يلاغتلا :اهنمو «بادآلا طاطحنا :اهنمف

 ءارهظم ُهَّلْثِم نوكي ىتح «ينغلل ريقفلا ٌةاَكاَحُمَو ءزاهجلا يف
 دَح تزواجت ٍةَيِلْزْنَم بلاطمب «جاوزألا ٍتاجوّرلا ٌفيلكت :اهنمو
 .ةئشانلا قالخأ ىلع يفارسإلا

 ةيِبرَت تانبلا ىبرُت نأ بجاولا َّنأ :وه صقتلا اذه ُحالِعَو
 :لدتلا هفئاظو ىلع نرميو :«ةقالخأ ءاقث :ناشني نآو: 4 ةشين

 تزرَب اذإ اهتابجاَو ةأرملا يدؤتل «ةلبقتسُملا ةايحلا ٍتابجاَوَو
 ةداعّسو ءاهتلْئات َةيِعاَرَو ءاهلزنم ًةريدُم َنوُكَتَق «ةيجوزلا ةايحلل
 .اهلهأ رْحَفَو ءاهجوز

 ءءاينغألل ًاديلقت اّمِإ ءزاهجلا يف سفانَتلا وهو يلاغتلا امأو
 تانيكلا م | ٌعنمي كارو يف اعمظ امو ةءاستلا تانغرل اديشن اشإو
 ؛فرلألا ُعفدَي نمل ٌةبق ردم راحت ةيوطخملا ىقبتو «جاوزلا نع

 : ةشئاب نيسمت وأ 0 حبصُت ىتح ءٌدمألا اهيلع لا امبُرَو

 ٌيلَّولا كلَذ وه «لجآلاو لجاٌّعلا ِءالَّبلا كلذ يف ٌّمِيَآلاو
 .ةيداملا مّيِقلا ليلقَت وه ؛ةلعلا هذه ٌجالعو نياعلا لماَجلا
 ةاعارُم عم .«ةجاحلا ردق ىلع ريسيلاب زاهجلا ىف ًءافتكالاو
 نإف .مهئارآو ساّنلا ٍداقتنا نع ضارغغإلاو سولار
 بقاوعلا يف رصبّنلا مدعو .كردُت ال ٌةياَع سانلا عيمج ءاّضرإ
 .مدنلاو حلاصملا ٍتاوف ىلإ يدوي

 حِداقو كيلع ِنْشُم نهدي ال مهبولق ٌعامتجا ىجري ال ُقلخلاَف

 ا



 «.لكاشم داجيإ ىلإ زاهجلا ىف ذ سفانّتلا ىَدأ مكو

 ءاهجئاتن ّمالآ سانلا فرحت هلع عوقوو ٍنويُد باكتراَو
 .ديلقتلاو ىوهلاو ةوهشلا ناطلسل ًادايقنا ءَنوُقاسْنُم اهيلإ مهنكلو
 .ةيهافرلاو فرّتلا رهاظَم جاوزألا تاجوزلا فيلكت اّمأو

 «ةيرثلا تاقبطلل ًةاَكاحُم ؛ةيندملا لئاسوو «سبالملا َفوُنُصَر

 .ةيجوزلا ةايحلل تاقفنلاو تاشقانملا نم ريثكل ٌببّسلا وه اذهف

 ءاهِتاَحرَتْفُم ذفنُيَك «ةدارإلا فيِعَض ناك نإ اهعيطُي دق جوزلاف
 وأ ادا ىلإ 0 اهملاَخُي وأ .سالفإلاو ركل هلام ريصيف

 ناجوزلا شيعيف ًةّرمو ٌةّرمَف مزحلاو ةسايسلا نسحب اهبلاطَم لباقي

 ٍدَقَقَو ءدشّرلا ةلِقَو ءبيذهتلا صقن نم اذهو «مئاّد كاَرِع يف

 .روسيملاب اضرلاو «ةعانقلا

 . ؟اهجالعل

 ءفاَمَعلا ةليضفل ُلَتَق جاوزلا نع ضارعإلا نأ ملعنل
 ةايحلا حيباصمل ٌءافطِإَو «عافدلا لاجر نم ناطوألل ٌنامرحَو
 ىلع ِةريّغلا بابرأ «ءلئاضفلا ٍقاشغع ءانبأ نم ٌنحنُف .ةداقولا

 مهلامعأب يدتقنو ءمهب ىَسْأتَن نأ انيلعَف «ةماعلا حلاصملا

 . فلس لضفأل ٍفلَخ ريح نوكنل «ةحلاصلا

 :ميركلا خألا اهيأ

 كراَخف لنت جاوزلاب رِداَبَو ُدُوَو حصن يذ لوق لمأت

 ُكَراَد ريكلاو ىقثلاب رّمَعَو ٍليصأ ٌرُح ٍتِبْنَم نم ذْحَو
 هزار رخل فين يحال ومرت ءاخلاب وكلت 5

 ةراهت وأ كليل نا ركذب- .ركغاق دازلا ريح هللا ىوشتت -
 في



 ةيجوّرلا ةلّصلا ميظنت لوصأ

 نَع ٍلوُؤسَم ٍسيئَر نع ينغتست نل ةيلئاّعلا ةسسؤملا

 هذه دارفأ هيلإ ٌعِجرَي مّيَقَو ءاهيِف ماظتنالا نسُحَو ءاهتياَعر
 .ىهنيو رُجَْي ًانايحأو ُةَجوُيَو ريشُيَو ُحصْنَي «مهرومأ يف ةلئاعلا
 ءاذه رطاَحخ ٌربجَيو اذه بقاعي ءٌبرْضَي ٌرمألا ىضتقا اذإو

 ُقِفنيَو معطيَو ءاذه داسف ٌحِلصَيَو

 يف هللا ةْنُس اهب يضقَت ٌةروُرَض ةماّوقلا وأ ةشاكرلا َةذْهَو
 .دارفأ نم ُمظتْنَت ٍةسسَؤُم َلُك ٌةجاَح ةرورْضلا ٌكلتو «ةايحلا

 ارد اخ ريكك :نطازت ىلا ةوووعقلا هنو جس
 .رفَس يف نوجرْحَي هرَمَث ةثالث نم ٍةنوكُم ٍةريغَص ٍةعامَجب

 رَمَس يف ٌةنالَث جرت اذإ» :ملسو هيلع هللا ىلص لوُقَي ذإ
 . نسح دانسإب دواد وبأ هاور (مهدحأ اوٌرُمَّؤِبلف

 رئاودلاو ميناطولاو حلاصملا نم ل ةلودب يهتنتو

 ءماظنلا لَكَ اذه ريغبو « ىفخي ال ام «ةفلتخملا ةعونتملا

 . ىضوفلا دوست ٌةَوَرْعْلا مصفنتو

 نأ ُهنْأَّش يذلا ةلئاعلا سيئر ٍةيصْخَّش نع نآرقلا ُتّدَحتيَو

 :لوقيف ءَةعِطاَف ِةَجُحَو ءِديِدَس قطْنَم ىف ةيلوئسملا هذه لّمحتَي

 ٍضْنَب لع ْمُهَصْمَب هنأ لكُم امي لَسَيلا لع توم ٌلاَجِلا»
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 . 424( ٌلْفَح

 نم هب ُعّنمتَي امل «ةيتيبلا ةماوقلا ةيلوئسُم لَمحَتَي لُجرلاَ

 :هنأل كلذو .ةأرملا اهيف و يتلا ايازملا

 . اهنم ٌلضفأ :الوأ

 .اهيلع ُقِفَنُملا وه :ًايناثو

 ىف ييسلا تلعجت :(ةيآلا امينا تتم ناعلكمتلا قاناغَو

 اتعب لئفنا ةيرك قع كلئانلا نع لوطا اقر لويزلا نايا

 . اهيلع َقِقنُملا ُةنوكَو
 ؛هتقيقحو ليضفتلا اذه تاجردو عاونأ ددجت مل ةيآلاو

 ايادملا نفع كاتم“ نأ ندعو ةةارسلاو :لسولا ةينءاا راق اذاو

 ءاهب ءاسنلا نع مهصاّصِتخاو ءاهب لاجرلا دارفنا ٌبلْعَي يتلا

 . ليضفتلا اذه بابسأ نم ًاببَس نوكتت
 ضوخخ يف اهنم ُدَْلِجْأَو «ةأرملا نم ىوقأ ٌلجرلا :ًالوأ

 .اهتيلوؤسم لمحتَو «ةايحلا ةكرعم

 ةيوضلا كر افنلا 1: لافيرلا اه ةروت ةريبكلا ٌعيراشملاق

 «لاجرلا اهب ٌعلَطْضَي ايلعلا رئاودلا ٌةسائرَو «لاجرلا اهدوُفَي

 :ةقّلِخلا لصأ يف ءاسنلا ىلع لاجرلا َلَضَم هللا ّنأل كلذ

 .ةوقلاو ٍلوَحلا نم َّنهِطْعُي مل ام مهاطعأو

 ثيدحلا صنب «ةأرملا ىلع هنيدو لجرلا لقَع ٌةداَيِز :ًايناث

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا ىضر رمع نبا نع

 يذل َبلغأ ءِنيِدَو لقَع ٍتاصِقاَن نم ٌتيأر اما :ملسو هيلع
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 نيراملا ةماوؤ يفز واق ونا ةجيرخأ :« فاد قيم اهل
 - وو تذل نم ؛مزاَحلا لجرلا ٌبُْنِل بهذأ»

 دايت لرخت ميتا را ةداينعت ها رعلا ةدايك نامت :ًانلاث
 .دحاو ِلَجَر

 انآرتأو ٌلْجَيَم ِنيِلْجَر اوكي ْمَّل نّي# :ىلاعت لاق
 ادد 2. هب حس © م

 ا نم نوضرت

 9 ءاهتيب يف ةأرملا و 20108

 اهتالص نم ُلضفَأ ءاهعدُخم يف اهُئالّصو .اهترجُح يف اهتالص
 ىناربطلاو نيج ةياور ىفو «دواد وأ ةجرخأ (اهتيب يبق

 .«كموق دجسم يف كِتالص نم ٌريخخ «كراد يف كئالصو»

 لوق ليلدب «ةأرملا ىلع ةعمجلا بوُجو ُمدَع :ًاسماخ
 ملسُم ْلُك ىلع ٌبِجاَو ّقَح ةعمجلا» :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 وأ ( ّيبَص وأ .ٌةأرما وأ .«كولمُم ع :ةعبرأ الإ «ةعامج يف

 .دواد وبأ هج رخأ (ضيرم

 طرَّشب ٍةوُْسِن عبرأب جوزتَي نأ هل ُروِجي لجرلا نإ :ًاسداس
 . .دحاو جوز الإ اهل زوجي الق ؛ةأرملا فالخب «نهنيب ٍلدَعلا

. 

 ليلدب ءاهبيِصن نم ْمظْعأ ؛ثاريملا يف ُهبيِصْن نإ : اعباس

 .«نييسألا ِظَح ُلْثِم ٌكّذلل :ىلاعت هللا لوق

 ءءاسنلا امأ «؛ثاريملا ىف ُبيِصْعَتلا هل ٌلُجرلا ْنِإ :ًانماث

 . لجرلا..ديب: قالطلا َّنِإ :ًاعسات
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 .ةعجرلاو ٌحاكْتلا كلذكو :ًارشاع

 نودب اهدحو رفاست نأ ةأارهلل زوجي ال :رشع يداحلا

 اذهو ءءاسنلا ىلع لاجرلا لْضَف ىلع ُلُدَي اذه ُّلُكَف

 لاجرلا دارفأ عيمجل ال «سنجلا ىلع سنجلل وه امنإ ٌليِضْمَتلا

 ؛ لجرلل ىلاعتو هناحبس هللا اهلعج يتلا ةماوقلا هذهو

 اهمزتلت نأ ةأرملل يغبني ,ٌةبوُدنِمَو ةرعتاو : ريك ًارومأ .يبقتقت

 نأ اهنم تلظن ةهوركمَو ةسرخعم ارومأ تع اتحد

 ذَحَتَو اهبِيَتِجَت

 .ةدعاّقلا هذه حضوُي امم ًائثيش هللا ءاش نإ رٌكذنسَو

 اه ند 'اذإ الإ: :ءاهجبوز تيب نم ةارقلا جرخت ال نأ :ًالوأ

 نم ةأرما َّنأ امهنع هللا يضر سابع نبا ىور دقو .ًةحارَص

 ركذف «جوّزلا ٌّقَح نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تلأس مَعْنَح

 «هنذإ ريغب اهتيب نم تجرح نإو» :لاقو .قوُقُحلا نم َةلمُج اهل
 .يقهيبلا ةجرخأ «بوُثَت وأ «هتيب ىلإ عجرت ىتح ةكئالملا اهتتعل

 ال نأ هتأرما ىلإ دهعو ع ىلإ 8 دق لْجَر ناكو

 «ضرمف لفسألا يف اهوُيأ ناكو ءلْفُسلا ىلإ ولُعلا نم لزنَت

 يف ْنِذَأَتِسَت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ةأرملا تلسرأف

 هثرمأتساف ءتامق .««كجوز يعيطأ» :لاقف .اهيبأ ىلإ ٍِلوُدنلا

 ءاهوبأ َنِفَدَقف «كجوز يعط :ملسو هيلع هللا ىلص لاقف

 اهيبأل رْفْع هللا نأ اهربُحُي ملسو هيلع هللا ىلص اهل لسرأف

 ها



 فسم نسبي ا طسوألا» ىف قازيطلا ةسرخأ .اهعوزل اهتعال

 ملو ءاهل ضرَي ملو ةحارَص جورُحلا نع اهاهن اذ اذإ اّمأ
 اميف ُهعيِطُت نأو ءجرخت ال نأ ًابوُجُو اهيلع ُنِي نيعتي هنإف

 0 . ةلم رد ( هلع

 ّنُهَل لعجو «هباتك ىف ىلاعت هللا َّنُهَحدَم ىئاّولّْلا تاتناّقلا

 . ءازجَو ًاباوت ةنجلا نهتعاطب
 اهجوزَو تتام ٍةأرما اميأ)» :ملسو هيلع هللا ىلص لاق

 ٌنسَح :لاقو «يذمرتلا ٌةجرخأ «ةنجلا تلخد «ضار اهنع
 .هجام ٠ 53 ةنيوغ

 ديب لزنملا ًماوق لعجف ءةيجوزلا ليلا مالسإلا مَظَ دقل

 .ةأرملا ىلع لجرلا ةماوق ٌةلأسَم هيضتُفَت امم لجرلا

 هلل ًةيصعَم نكي مل ام هب اهُرُمْأَي ام َّلُك يف ُهعيِطُت نأ :ًاينا
 «قلاَحلا ٍةيِصْعَم ىف قولخمل ةعاط ال ذإ «هيف هعيطُت الف ىلاعت
 .فورعملا ىف ٌةعاطلا امنإ

 ءاهسمحت ةأرملا تّلَص اذإ» :ملسو هيلع هللا ىلص لاق

 تلخد ؛اهجور تعاطأو ءاهَجْرُف تظفحَو ءاهرهش تماصو

 هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح .نم نابج نبا ةجرخأ «اهبر َةَنَج
 , هلك

 للا لوسر اي :تلاق ٌةأرما َّنأ :يناربطلاو ءرازبلا جرخأو
 نم داهجلا يف لجرلل ام تركُذ ّمُت .كيلإ ءاسنلا ٌةدِفاَو انأ

 06ه,



 هللا ىلص لاقف .؟كلذ نم انل امف :كلاق ؛ةمينغلاو رجألا

 جوزلا ةعاط نأ : ءاسنلا نم ِتيِقَل نم يغِيبأ» :ملسو هيلع

 . (هلعُفي نم كم ليِلَقَو كلذ لد ,هقحب ًافارتعاو

 هللا يضر ىفوأ يبأ نبا نع هحيحص يف نابح نبا جرخأو

 ال نم تضل يفر لبيع وب داعم لكامل :لاق هنع

 لعْفي نأ دارأ ؛مهتفِقاسأَو مهتقراطيل نودجسي مهَآَر دق ناكو

 ال» :هل لاقو ات ملسو هيلع هللا ٍىلص هللا لوسرب كلذ لثم

 أرملا ٌثرمأل :ءيشل دجس نأ اهف ثترمأ ول ينإف «لعفت

 َقَح ٌةأرملا يدّوُت ال هديب يسفن يذلاَو .اهجوزل َدَبسَت

 .«اهجوز َّنَح يدّوَت ىتح

 «ةبحملا ٍةدايز نم ةجوزلل ةعاطلا لحب ام عم اذه

 نم نوُكيَو اولا ٌةداعَس ًاعيمج امهل ُقَّمحتو «ةلزْنَملا عيفرَو

 ةعاط "ىلع ين دقت نواعم ا ٌدالوألا يدتْنَي نأ : اهراثآ

 ءهتأرما عيطُي ُهسْفَن جوّرلا نإ لي هانت ونعرت :نيلبات :ةوييألا

 :ةغبطت اهآر. اذإ مةَعَوُرْشَملا اَهَتابَعَر اهل ٌندَحتَو

 ةعفانلا ةيجوزلا بساكملاو «ةميظعلا دئاوفلا نم هذهَو

 نم ةيلاخ ةظ ةديعش ةايَح لقت اانيف :ىزتو ةاردلا ايل تلا

 0 نم لضٌفلاو «باوّثلا نم ُهديفتست ام عم ء«بعّتلاو ٍدكْنلا

 . ثيداحألا يف قبس امك

 داّنِعلا ببَسب ُتّدحَت يتلا لكاشملا نم انيأر ام ًاريثكو

 . هعتلاو

 اهيلع ءاهجوزو اهتيَب ىلع ظفاحُت نأ ُبِحُت يتلا ةأرملا َّنِ
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 رولا ءةريبكو ةريخص ّلُك يف يأرلا فرك

 - هللا ءاش نإ هيلع يتأنس ا ةطنّبلا م نأ

 .لجرلا ٍةماوق بادآ ركذ دنع

 ريغ ةيداعلا رومألا يف اهجْوَر جارت ءارشلا ميل نإ
 .يأرلا يف ةّداسَملا نع ا ا ًاريثكو .لّضفأَو ٌريَخ ماثآلا

 ىلإ يِضْقُت دق «ةيلئاعلا ةايحلا يف بارطضاو ثداوححو ثاعزانُم
 اهِسْفَن ىلع ٌةياَتِج هيفو - ىلاعت هللاب ذايعلاو  حاكُتلا ٍةَدَقُع لح
 نإف «ةيعرّشلا ةيهاركلا نم هيف اَم ِهيفَو ءامهدالوأو اهجوزو
 .ىلاعت هللا ىلإ لالحلا ٌضغبَأ قالطلا

 اهْججوَر اهل َبيِجَتسي نأ ىلإ ُلَصوَتَت دق ةلقاَعلا ةأرملا نإ
 . ٍقْفرَو ٍفطْلِ ةترياسو «داّئِعلا ثحرط اذإ ةزئاجلا اهتابغر يف

 نو وا نم ٍريثُك يف ىلجتُت :ةعاطلا هذهو
 ةريره ض نعف ءاهب لاصتالا َبلط اذإ [اضوضخ «ةيجوزلا

 اذإ» ” يور لع دللا ىلع لا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر

 ءاهيلع نابَضَغ تابف نات ملف هينارو ىلإ هتأرما لجرلا اعد

 يفو ءدواد وبأو .يراخبلا هاوَر (حبُضُت ىتح ةكئالملا اهتنعل

 ىلإ هتأرما وُعدَي ٍلَجَر ْنِم ام هديب يسفن يذلاو» : ملسم ةياور

 رن ايلف :انيعاساو ءامسلا يف يذلا ناك اّلِإ هيلع ىبأتف هشاَرِف

 . «اهنع ىضري

 برلا طخس بجوي جوزلا طخَّس َّنأ ىلع ُليِلَد هيفو
 .هاضر بجوي هاضرو
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 ةالَص مهل ٌلبْقُت ال َةَثالَثا :ةميزحُت نباو ناّبح نبا ىورو

 :هيفوبءااونآلا ةنعلا + ةتينخ ءايميسلا ىلإ: وهت ةكيفت اآلو

 . «اهنَع ىو ىتح ءاهجوز اهيلع طِخاَّسلا ةأرملاَو»

 . يعرّش لع كانه

 ع وو أ

 ءةيصْعَم ريغ يف اهجوز ةعاطب َةروُمْأَم تناك اهْنأ :هّيبسَو

 يف انج رللا نآلا ع افشتالا تا راغب نمل ميعتلا و4 3
 دنع جرفلا ادع امبو ءروهمجلا دنع رازإلا قوق امب عاتمتسالا

 . ةعامج

 كلذ ناك نإ «حابصلا ىتح بضغلاو ُنعّللا اذه ٌرِمَتسيَو

 بضغلاو ُنعللا َرِمَتسيِف ءراهنلا يف لصح نإو .ليللا يف لصح

 :هللاع' داسلاو::ةانعلا تح افأ

 أ ( هليب دمحم 0 يذلاو» : ىفوأ 5 نبا ثيدح ىفو

 اهلأّس ولو .اهجوز ّقََح يدون ىتح ءاهبر ٌّح ةأرملا يدؤت

 ءاهدئسم» يف دمحأ هاور «ةعنمت مل ٍبَتَق ىلع يهو اهسفن

 .هجام نباو

 روهمج لاق كهف كانت َموّصلا :ًاضيأ ةعاطلا هذه ٌلّمْشَتَو
 نود تلعف نإف .هنذإب الإ َالْقَت ٌموُصَت نأ اهيلع م مرحي :ءاهقفلا

 اهعوج اهموّص نم ايلف ناك رفاسم ريغ أ اد ناكو هناذئتسا

 نأ يف حلا اهجوزلو «لوبقلا مدعو مثإلا عم ءاهشطعو

 اهموَص َّنأ ء ءاهقملا نم قيرق ىري لب . ةنذأتست مل نإ اهرظمُي
 هنأ حَّضألاَو , ًالصأ دقعني الو ّحِصَي ال هنأ هناذئتسا نود ًالْفَت
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 ىلإ جاتحي الف ناضمرك ةضيرفلا موص امأ .مثإلا عم ّحِصَي
 . نذِإ

 هللا قلد نقلا ةلاس وتلا ةفختملا ةأرملا كيدص قو

 :لاقو ءاهنم ٍةلمجب اهربخأ «جوزلا ٍقوُقُح نع ملسو هيلع
 تعاجج ؛تلعف نإف «هنذإب الإ اوت مرتع مَن ال نأ ٍهقح نمو»

 رمع نبا نع يقهيبلا ةجرخأ «اهنم لبقكُي ملو .تشطعو
 .امهنع هللا يضر

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع ءهنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 هاور «هنذإب اّلِإ ٌدهاَش اهُلْعِبَو ةأرملا ٌموصَت ال» :لاق هنأ ملسو
 .يراخبلا

 «هنذإب لإ ًاعّرطت ويحتل نأ ها - نمو»

 .«اهنم لبي مل تلعف نإف

 اهب عسسل قَح و يزل نأ «ميرحتلاو يهنلا اذه ٌتيسَو

 . عوطتلاب ُهَتوَمُت الف ءِروَّقلا ىلع ٌبِحاَو هَنَحَو ءِتقَو ّلُك يف

 ىلإ طشنتف «رادلا يف ةمدخلا ىلع اهدهج لمعت نأ :ًاثلاث

 نع يفنَي لمعلا نِإف ءاهتوق ظفحتو اهتحص اهل ىقبت يك لمعلا
 .خبطتو لسغتو سْنُكَت نأ اهيلعف .ءاودألاو ضارمألا هبحاص

 ءاهتابل ٌةودُق نوكتلو «ُةُيبِحاَصَو هتّبَر اهنإف «لزنملا ريبدتب متهتو
 .مزعلا ٍءاضمَو «ةّمِهلا ٌولعب َنُفلْخَتَي

 لاقف «تيبلا يف ةمدخلا مك يف ءاملعلا فلتخا دقو

 اهيلع ٌةبحاَو اهنأ ىلإ مهضعب حنجو ءاهب ةعوطتُم اهنإ :مهرثكأ
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 اهربُجُي نأ يضاقلل سيلف ءءاضق ال هللا نيبو اهنيب اميف َةَنايِد

 . اهيلع

 اهسفن ٌمِدْخَت نمم تناك اذإ ؛يناّيّذلا بوجّولا اذهو

 امهم اهيلع ةباَتُم ٍلاَح لُك ىلع يهو «ةمدخلا هذه ىلع ردقتو

 ءاسنو «مهنع هللا يضر ةباحصلا ءاسن ةريس يف نكل

 هيلع نوكت نأ يغبني امل ةحلاص ةبيط ٌجذامَت « 00

 امو .لزنملاب ةّماَثت ةيانعو «ةياعرو داهتجا نم تيبلا ةب 7

 . هب اين -.

 ءاهنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ تنب ءامسأ ةديسلا هذهف

 امو ريبزلا ينجوزت١ وكل اهجوز عم اهتيب يف اهلاَح نع ٌرِبْخُت
 نأ هعيش ةشررفأ ندع «ءيش الو لام: خم:ضرالا يف هل

 قدأو سوما ل ٌفلعأ تنكف هيلع يقتسي يذلا هريعت

- 

 هرلوأ طبضأ يأ ب اةيرغ زرخ او ءاملا يقتسأو « هحضانل ىوّنلا

 يثلث نم يسأر ىلع ىوثلا لقنأ ٌتنكو .ُنِجعأَو  زرخلاب

 ركبنا نإ لسرأ يع :  ًابيرقت ةعاس يشم وحن. يهو - خسر
 وا ثيدحلا . «ينقتعأ امنأكف «سرفلا ةساّيِس ينيفكي مداخب

 .ملسمو «يراخبلا

 اهدح نيكألا قيدضلا تف ىيقاطللا عئاذ اننا ديف

 وبأ ةباحصلا لضفأ يباحصلا اهوبأو :(ةفاحق وبأ) يباحصلا

 اهنباو ءريبزلا اهجوزو .نينمؤملا 1 ةشئاع اهتخأَو ءركب

 اذه عمو «ةباحصلا ةمئأو ةلجأ نم مهلك ريبزلا نب هللا دبع

 .اهجوزو اهسفن ٍةَمدِخ نم فنأت مل ؛هلك
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 هيلع هللا ئلص هللا لوسر تنب ءارهزلا ةمطاف ةديسلا هذهو

 فيكو ءاهجوز عم اهتيب يف اهلاَح نع اضيأ ٌربخَت ءملسو
 كهْنَأَو اهبعتأ ام ءجوزلاو تيبلا اذه ليبس يف ُلّمحَتَت تناك

 امد ىف نار ةاينسع

 مدعو .«نوكسلاو ٌةَحارلا ٌتيَح اهيبأ راد نم تلقتنا دقل
 ىآ قع ةلخلاو «ةيجورلا ةايحلا رونا نم ءوشب ءامتهالا ِِع وم و ع

 «ةيجوزلا ةيلوؤسملا ثيحح ءاهجوز راد ىلإ ؛ٍِلاَوُس وأ «ٍةبلاطُم

 ةمهم تهجاوَو «ًاديدج ًابِصْنَم تدلقتف .تيبلا ةياَعرب مامتهالاَو
 .اهب اهل دهَع ال

 نِدْعَمو «ةوبثلا ٌةَعْضَب «ةميكحلا ٌةلقاعلا :يهو - اهنكلو
  ربصلاو لامتحالا لحَمَو «مركلاو دوجلا عبنمو ؛ةلاسرلا
 ىلع ٌهتدأَو ءماكحإلا ّلُك ةتمكحأو «مايِق ريخ كلذب تماق

 كهنأو ءريثأتلا َّلُك اهيلع كلذ رّثَأَك .مامتلاب بولطملا ِههجَو
 .(اهجوز) يلع مامإلا اهيلع نزح ىتح اهب ٌرَضأو ءاهّمسج
 :ةهرئأت ده رئأتو

 اهنزح يف هتجوز كراشي ءحلاّصلا ٌيفَولا لجرلا اذكهَو

 .ًاغلاب ًامامتها كلذل متهّيو ءاهضرمو اهتحصو ءاهرورّسَو

 ِكارأ ام يِبلَق عطقو ءِكّلاح يرهظ رسك دقل :اهل لاقف

 لّمحتَيَو ءاندنع ُمِدْحَي ًامداخ ُهنِم يبلطاف ءملسو هيلع هللا ىلص
 اهجوزل َةعيِطُم ةمطاف ةديسلا تبهذف .رادلا ٍبلاطَم ضعب ِْنَع

 . اهلاحب قفرت يذلا

 هم



 يف اهيلع تبلَع ؛ملسو هيلع هللا ىلص هيلع تلخد املف
 نأ تيهعماف ةةونألا لأل3 قلع ةزهكلا هيك «ةفقوعلا كلذ

 لسا فيم قللاق 814 كيا انس ايلا لاق اهلك ظنا

 ُهآَر ام نكلو «ثدح امب ًاّيلع اهجوز تربخأو تعجرو .َكيِلَع

 كلذلو «ةجيتُنلا كلتل ْمِلِسَتسَي ةكرتُي مل ءاهلاَح نم ُةفرَعو
 يف هسفنب لخدف «هتميزعو هتمه يف دازو هَعِحَّش لب «باوجلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ةيناث ًةرَم اهعم بهذو عوضوملا
 هل ركذف هنع هللا يضر يلع ملكتو ءاعيمج ةايتأف ءملسو

 .ةمطاف ةديسلا هتنبا لاح ٍصوُصُخلاب ًاضيأ حرشو ءامهلاح

 عيِمَجْلا هدنع يوتسي يذلا! رهو: ملسو: ةيلع هللا ىلصا اقف

 عيمجل ًابأ ىلاعت هللا هلعَج يذلا وهو «ةمسقلاو لدعلا يف

 .مهسْفْنأ نم مهب ىلوأ هلعجو «نيئمؤملا

 انها ال .هللاو الد :هل ملسو هيلع هللا ىلص لوقي

 نكلو هيلع ا عندج" 50025070

 .ةويناجتا هلع شار |

 هدادزاوسفنلا ترييكتاو :ءرطاخلا ميو ردكت ذه. انحرف

 يف ماقف ؛ءملسو هيلع هللا ىلص اذه كردأو .نزححلا امهيلع

 امِهِشاَرِف ىلع ايقلتسا دق امُهدَجوَف ٠ ”اميبلف لخد يهاانعلا

 دف اههدخو :اميباضأ اًنع هب نانعت «مونلاب امهنْرُحخ ِنالُثْقَي

 اذإو امي ذأ تدب امهيَسوؤر ايطَغ اذإ امهتفيطق يف الخد

  امهشاَرِف نم اًبَه يأ  اراثف اَمُهَّسوؤر تفشكتا امهمادقأ ايطَغ

 .امهيلع لخد نمل ًامارتحا

 ريخب امُكربخأ الآ ءامكناكم» :ملسو هيلع هللا ىلص لاقف
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 :ليرتخ نيملع :تاملك# لاتقل لاقت: 5 قايكاح اهم
 ٍناربكُتَو ءًارشع ٍناَدَمحتو ءًارشع ةالص ّلُك ٍرْبُد يف ناحبسُت
 ةنيقؤلفو انزلت ناخيست -«اهكيسارف لإ امعرا اذإو -. اريشع
 .«نيثالثو ًاعبرأ ٍناربكُتَو «نيثالثو أثالث ٍناَدَمحتَو

 َنِهيِنِمْلَع ذنم ّنُهّتكرَت ام هللاوف :هنع هللا ىضر ىلع لاق

 هيلع هللا ىلص اهيف لوُقُي يتلا ء.ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ام ىنُبيرَيَو ءاهيذؤي ام ينيذؤي «ينم ٌةَعْضَب ةمطاَق» :ملسو
 .ناخيشلا هاور («اهبيري

 ءايتسلا ةلينس ينوُكَت نأ نيضرت الأ» :اهل لوقي يتلاو
 «ةرطعلا ةريّسلا هذهب ءادتقالاب انءاّسِن ىرحأ امف «نيملاعلا
 . يكّزلا ٍقلْخْلاَو

 وه



 َجاوّرلا عورشمب ٌةَقلعَتُملا ثادآلا

 لب «لاوحألا هذه هيلع كتر يذلا سساسالا قع حاوزلا

 امو ؛ةرسألا لاوحأ ٌعيمِجَو ءاهلك ةيعامتجالا ةايحلا سساسأ وه

 .جاوزلا نم عرفتي امنإ اهنع أشني

 :اهمهأو ةريثك جاوزلاب ٌةقّلَعتُملا ةيمالسإلا ُبادآلاو

 كا

 ةَجورلا راّيتخا نسخ ”بئخ

 ؛ةيجوزلا ةايحلا حاجت ا نم ةجوزلا رايتخا نسحو

 :لاملا  ةايفمف رك ةأرملا يف ةبغرُملا حاكنلا يعاودو

 ::نيدلاو :( قلخلاو.:«ثسنلاو :«يسكلاو: «لامحلاز

 ةقلخلاو نيذدلا الإ :لاصخلا هذه نم ىقبي الو

 .مايألاو يلايللا ُهُلْدَبت لاملاو لامجلا

 قّلُحلا هعم ْنُْكَي مل اذإ هل ًةميِق ال ُبسَنلاَو ٌبسحلاَر
 هللا ىلص لاق كلذلو نيِدلاَو ٍقْلُحْلا ىلإ ٌرمألا َمجرَف «َنيّدلاَو
 هاور (كنيِمَي ُتَبِرَت ةوللاَو نيذدلا ِتاَذِب ٌكيلعُف» :ملسو هيلع

 .نابح نباو :نادلاو ( حيحص دانسإب دمحأ

 ْنَأ هئع هللا يضر ةريره أ نع ملسمو يراخبلا ىورَو
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 ًِع

 :عبرأل ةأرملا ُحكنُتا١ :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 يذلا ٍتاَذِب رفظاف .اهنيدلو ءاهلامجلو ءاهبسحلو ءاهلامل

 .«كادي تير
 اهسفن ىلع ُنَمْوت بو ءاهب نيعلا رمت «ةأرملا هذه لثمف

 .ماعطلا عم ناميإلاب مهيذغُت يك مدالوأ ةيبرتو ءاهجوز لامو

 مهيرشي ام ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ىلع ٍةالَّصلا نمو «ىلاعت

 ٌبيِشَي ٌءرملاَو ءاوتومي نأ ىلإ مالسإلا ٌبحُح مهيف زكريو ىوقتلا
 ىلإ ردت «نيدلاولا تانص نإ 3ث تلعب تك ام.ىلغ
 وأ هيوبأل ًاعبَت ءدلولا يف ىوقتلا ةكلَم ٌرهظت ام ًاريثكو .دالوألا
 .لاحلل وأ ءُّمَعلل وأ ءامهدحأل

 نبا ُهاَوَر اميف اذه ىلإ ًاهبَنُم يوبنلا داشرإلا درو دقو

 32- هللا ا نينمؤملا 1 ا نباو ءيِدَع

 0 .ّنهِناوْخِإ ةانيكأ ُندِلَي ءاسنلا نإف 0

 ىلاعت هللا يضر نينا نع «طسوألا» يف يناربطلا كورو

 ةأرما َّجوُرَت نم» :لاق ماسر يلع اص حا نحب

 الإ هدْزي 0 اهلامل اهجوزت نمو الذ الإ هللا هدْزَي مل اهّرِعل

 1 جّوزت نمو . ةَءانَد لإ | هدي م اهيشحتل اهجوزت نمو .ارّمتف

 0: هع لصَيَو ءهَجرَف ٌنِصَحَيَو «هرصت ٌْضْعَي نأ لإ اهب هوي مل

 .«هيف اهل َكرابَو ءاهيِف هل هللا كراب

 امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع هجام نبا ىورو
 ءاسنلا اوجّوْرَت ال» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق
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 «َّنهلاَومأل َّنِهوُجَّورَت الو . َنُهَيِدرُي نأ نهْئْسُح ىسعُف ٠ . نهنسْحِل
 ده و دل يلع و نكلو َنُهَيِعظُت نأ َنهلاومأ ىسعف

 .«لضفأ «نيد تاَذ ءادوّس - نذألا ةياوقكم اء ارح

 :لاقو هل ظفللاو مكاحلاو «يئاسنلاو «دواد وبأ وزو

 :لاق هنع ىلاعت هللا يضر راسي نب لقْعَم نع ؛دانسإلا حيحص

 ان لامك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لجر ءاج»

 لإ ءٍلاَمو بصنمَو ٍبَسَح كاد ةأرفا ةييضَأ ينإ «هللا لوسر

 لثم هل لاقف «ةيناثلا 0 .هاهنف ؟اهجوزتأفأ دلت م اهنأ

 هللا لوسر لاقف .كلذ لثم 2 لاقف .ةثلاثلا ُهاتأ مث ءهاهنف كلذ

 مكب رياكم ينإف فول ولا ٌدوُدَولا اوجوزت) : ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ممألا

 دعب نمؤملا دافتسا ام» :لوقي ناك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 نإو : ةععاطأ اهرومأ نإ «ةحلايض' ةجوز نم ةل اريخ هللا 'قوقت
 هتححصت اهنع باَغ نإو .ةتربأ اهيلع يشق نإو ع ةترس اهيلإ رظن

 . (هلامو اهسمن ىف

 هيلع هللا ىلص هنع اعوفرُم يئاسنلاو ءملسم كورو

 .«ةحلاصلا ةأرملا اهِعاتَم ٌريخو «عاتّم اينذلا» :ملسو

 مكايإلا *لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يعاضقلا ىورو

 قوسلا تينملا ع ءائسحلا ةأرهلا ءنَمَدلا ءارضَخو

 هئنع 0 يضر نانوت نع يذمرتلاو «هجام نبا قورو

 انك 6 ةككفلاو َنَسَدلا_ تروركي :ترذلاو» + تلزن' اهل :لاق
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 ضعب لاق ءهرافسأ ضعب يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لضفأ لاملا يأ انمِلَع ول ءةضفلاو بهذلا يف تان : هباحصأ

 . ةذختنف

 تلقَو؛ كاذ نامل .ةليففأت :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 .«هناميإ ىلع ُهنيِعُت ةنمؤُم ٌةجوزو ءٌرِكاَش

 رازبلاو «يناربطلاو ءحيحص ٍدانسإب دمحأ مامإلا ىورو

 لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر صاقو ىبأ نب دعس نع

 ٌةئالَت مدآ نبا ةداعّس نم١ 7 هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 املا :مدآ نبا ةداعس نم ٌةئالّث .ٌةئالئ مدآ نبا ةوُقش نمو

 نبا ةومِش نمو .حلاصلا ٌبكرملاو «حلاصلا ٌنكسملاَو «ةحلاَّصلا

 ةعوشلا :تكرفلاو «ءوشلا نكسملاو «غوشلا ةارعلا : مدآ

0 

 ةبوطخملا ىلإ ُرَِنلا
 ًاروُجِهَم نوكي نأ ُداكَي يمالسإ ٌبدأَو «ٌةيوبَن ٌّةَنُس يهو

 ا .ةظِفاَححملا طاسوألا ضعب يف

 ةأرما مكدحأ بطَخ اذإ) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق

 هاور (لَعَيلَف ءاهحاكن ىلإ هوُعدَي ام اهنم ٌَرظنَي نأ عاطتسا نإف
 .دواد قس

 نأ ىلإو مائولا ىلإ ٌبرقأو «قاّفولا ىلإ ىعدأ اذهو
 نع يئاسنلاو «يذمرتلا ىورو «ًامّدَقَتُم اهيلع هنم ٌلابقإلا نوكي

 هللا :ىلضهللأ لوسز“ نأ: هععنلاعت هلا ضر ة عش نب ةريقملا
 رح ةنإف ءانهبلا نظنا» 3461 رهانات كو هل لاق ملسو هيلع
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 0 ةمّدأ عقت نأ :ئأ ءامكنيب لدي : يأ بك مّدْؤُي نأ

 وشل 0 ٌةدلجلا و ةفدألاو :ةيحام ةئدأ ىلع امكنم

 . ةرهاظلا ٌةدلجلا : ىه

 :ًائيَش راصنألا نيغأ يف نإ» 0 ةالصلا هيلع لاقو

 يل ناك : ليق «نهيلإ رظنيلف : نُهنِم عوز نأ مكدحأ ٌدارأ اذإف

 . رعص :ليقو ٠ دمع نيهنيغأ

 يبنلا نأ :هنع 3 يضر ةريره نأ نع ملسم ىكورو

 َترظنأ» :ةأرم | جّورَت دارأ لجرل لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 . «اهيلإ ا بهذا» :لاق ءال :لاق «؟اهيلإ

 يدِعاَّسلا ديمح ب نع يناربطلاو معا مامإلا كورو

 دي ل .هنع ىلاعت هللا يضر

 ١ مك اذإ ؛اهيلإ ان دو تأ ملا مكدضأ :نطخ اذإت
 . «هتبطخل اهيلإ وظني امنإ ناك

 - مهتانب يأ - مهَمِئارَك َنوُحكْنُي ال نيحلاصلا ضعب ناكو
 يلا ةتئاع نركت ةاقلوب هووخلا نم ازارتعا ؛رظَنلا دعب لا
 ركشلا نود.« طقف نيقكلاو :هجولا ىلإ :رظني امدإق نظن اذإز
 .هريغو

 ع ةنانكلاو ا وأ «لامَجلا هب ٌفرعي :هجّولا

 قوُف هنأل ءٌعونمَم امهءارو امو .اًمَّدِض وأ «ندبلا ةبوُصُخ امهب
 ًةأرما تعبي نأ ٌبِحتْسا ءاهيلإ رظّنلا هنِكمُي مل اذإو .ةجاحلا
 . اهتّفصب هربخُتَو اهيلإ رظنت ؛اهب قي

 نع يقهيبلاو «مكاحلاو «يناربطلاو ءدمحأ ىور دقف
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 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ّنأ :هنع ىلاعت هللا يضر سنأ

 يرظْنا» :لاقف ءقأرما ىلإ اهنع ىلاعت هللا يضر هيل أ ثعب

 - ؛ةياور يفو «قنعلا اتيحان يهو (اهفطاَعَم يّمُشَو ءاهبوُقرُع ىلإ

 ءمفلا ضرع يف نوت يتلا نانسألا يهو  «اهضراوع يّمش»

 سارضأللاو ايانثلا نيب ام يهو

 يه» ةمكخملا ةْئّسلا هذه سانلا نم ٌريثك كرت دق ؛نكلو

 رم «ىقمحلاو ٍةلهجبلا ضعب ُهلعْنَي امل «ةبوطُحَملا ىلإ دبل
 ربل يل رونو اول ذر مهنإف «بدألا اذه لامعتسا ِءوُس

 دنعو سلاجملا يف نوملكُك اوذخأ «نينرطلا ني ب قافتا لصحي

 ريثك فاح اذهلو «مهريغ اهنع ٌرفنيف ةأرملا هذه نع «سانلا

 اوذسُف «ىقمحلا ءالؤه لاثمأ نم مهضارعأ ىلع سانلا نم

 . مهريغ ىلع بابلا

9 

 رايتخالا يف ةأرملا ةيّرخ

 : حاكتلا ىلع َةَعلاَملا ةاركإ ْز زوجي ا هنأ ؛ ًامولعم نكيلو

 تنارعر تابكنو ءايالب نم هاركولل د ا وأ «تناك ًاركب

 . ءابإلا 0 هاَأَي مالسإلا 95 « ةميخو

 نينمؤوملا مأ ةشئاع ىلع تلخد ًةاتف َّنأ يئاسنلا ىور

 عفرّيل ءهيخأ نبا ينجوٌر يبأ َّنِإ :تلاقف اهنع ىلاعت هللا يضر

 هللا لوسر يتأي ىتح يسلجا :تلاق ةهراك انأو ؛ هتّسيسَخ يب

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاجف « ءملسو هيلع هللا ىلص

 را ال ل
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 نكلو «يبأ عنص ام ٌتزجأ دق هللا لوسر اي :تلاقف
 .طيوشا سال نم ءاسللا لقا نا كورا

 ةقيقحب ربُحخُي نأ ءبطاخلا لجرلا ىلع ٌبجيَو ؛اذه
 دقو «نيّدلل ِفاَنُم شِفلا ّنإف ءسيلدت الو ٌنششِغ ريغ نم ءِهلاَح
 .؛اَنِم سيلف ؛انْشَع نم» ؛ملسو هيلع هللا ىلص لاق

 َجوزَت نمل هنع ىلاعت هللا يضر باطخلا نب رمع لاقو
 . ميقَع كنأ اهربخأ :هل ُدّلوُي ال وهو

 هللا يضر ةشئاع نع «سودرفلا دنسم» يف يمليدلا ىورو

 بطظطَخ اذإ» :لاق هنأ هيلع همالسو هللا تاولص هنع ءاهنع ىلاعت

05 
 ةلاجرلا "ىف تيشلا نهركي ءاشنلا نأ 4نايخالاب مالا ٌلِيَو
 ْ .ٌريرغَتَو ٌسيِلِدَت هنع توُكّسلاَف

 ل4

 رابتخالا ىوعدب ةبوطُخلا تاقالع
 َرظنَي نأ «ٌةأرما ٌجوزتي نأ دارأ اذإ لجرلل ٌمالسإلا حابأ

 «ناطيشلا ليوست نم كلذ قوق امو «كلذب هرمأو لب ءاهيلإ
 ا .ةرفكلا ٍديلقتَو

 نقلا ةقيقس فرغت نا ب لغو امك ى ميطتست ذل ةانفلا نإ
 تناك امهم هنأل .كلذك وه الو «ةبوظُحلاب هيمسُت ام ةرتق يف
 لإ هنم رهظَي ال نأ ىلع ٌصرحَي هنإف ءٌةْطَحْنُمو ٌةدِساَف ٌةقالخأ
 رابتخا ةرتف هذه نأ ُفرعَي َلُكلاَف ءيه كلذكو .هيف ُبَْعْرُي ام
 وأ ريخلا ٌرهظُت الو .قئاقحلا ٌفِشكَت ال اهنإف كلذلو .ةبرجتو
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 2 وع و 5 3 و 2

 «لاجرلا لي ىف ةبوعلا حبصت ثيح ةنيكسملا هذه عيضتو :نشلا

 . براجتلل 0 وأ نك ايلؤاق نفع 5 لب

 00 الإ « ل اي ل

 يلعلا هللاب الإ ةوف الو: لوح الق هلال زج هللا يقع

 . ميظعلا

 ةركفلا هذه ببسب ْعقت ايالبو بئاصَم نم انيأَر مكو

 تدك نأ دلعي « ةككسملا تقلا نضرع: ايعيسم ناك :ةئيكلا

 ؛ةعداخلا ينامألاو «ةبذاكلا دوُعٌولا نم اهل ُهَقاَس امب اهيلع

 هنأ ىوعدب اهنع ّبهذو اهكرت مث ءاهعقوأ اميف اهعقوأ ىتح

 ؛لبقتسملا يف اهب قثوي ال اهنأو «ةنومأمب تسيل اهنأ هل رهظ

 .!!!هتبيغ ىف ةظفحت ةجوزك

 5 هل

 ٌرهَملا

 ٌرهملاَو .ةجوزلل ُهَلُذَبَي نأ ُبِحَي «لجرلا ىلع ٌبِجاَو وهَر
 لجرلا ٍةردقب فلتخيو ءٌُهتميِق ددحُت مل مالسإلا ُهبجوأ يذلا

 .نيجوزلا قافتا وأ «ةيلاملا

 هلق ؛مالسإلا اهيلع تح يتلا ةيمالسإلا بادآلا نم نكل

 يتلا ةشحاّفلا ريداقملا طارتشاو «ءكلذ يف يلاغتلا مدعو ءرهملا

 كلت َةيِبلَت مهتعاطتسا مدعل «جاوزلا نع بابشلا ماجحإ ببسُت

 لخّدلا بحاص اهتيدأت ٌعيطتسَي ال يتلا ةظِماَبلا ٍتاقفُنلا

 .دودحملا
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 نأ دارأ لجرل ا لوسر لاق دقو

 اذه ٍضْرَع نم ةضفلا نوَتِحْنَت مكنأكا» : ٍقاوأ عبرأب جورتي
 اولاَمُث الأ» :وتبظَحُخ يف ملسو هيلع هللا ىلص لاقو . ل

 ىوقت وأ ءايندلا يف ٌةمّرْكَم تناك ول اهنِإف .ءاسنلا َةَقَدَص
 ريحا باحصأ هاوَر («هللا يبن اهب مكالوأ ناكل ؟هللا دنع

 ريسيت 8 ؛ةأرملا نمي نم نإ : ملسو هيلع هّللأ ىلص لاقو

 . ٍنيِلب دمحأ هاور ؛اهمِحَر َريِسيََو ءاهِقاَدذَص َريسيتَو ءاهتبطخ

2 

 هئالغإو ِفاَزلا ٌراهظِإ
 ,سانلا نيب هراّهشإو ةنالعإو ٍفافّزلا ٌراهظإ ةففستو

 اوُنلعأ» : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل .ماعلاو صاخخلا ديك

 «فوُقدلاب هيلع اوبِرْضاَو .دجاسملا يف ه ةولعجأَو «حاكنلا اذه

 . يذمرتلا هآور

 مارحلاو لالحلا نيب ام لضم ٌنإف» :ٍةياور يفو
 .«نالعإلا

 ءرهاظملا يف رخافتلاو فارسإلا نم د نأ يغبنيو

 .ةيويندلاو ةينيدلا ٌراضملاَو نتفلا نم اريثك تيس ىذلا

 سانلا نيب يرجت يتلا ةدساّفلا تاداعلا َبنَتجَن نأ يغبنيو
 عم هلهأو ةتاوخإ ٍلوُُدَو ءءاسنلا نيب جوزلا ٍلوُحدك «مويلا
 رَّوُّصلا مهذخأو ءاهبراقأو ٍةِجوُرلا لهأب ءالُؤَه طالتخاو
 وأ «تامّرُحلا ىلع ٍةريغ نودو هللا نم ٍءايَح نود ةيفارغوتوفلا
 .مرتحملا مرحلا لالجو ءناكملا ٍةمظعِل مارتحا

4 



 لهأ نمو «ٌعيِنَّشو .«حبقأ نيمرحلابو ٌحيِبَق يرمعل وهو

 .نيما ءراوجلا ّنسَُح انقزري نأ ىلاعت هللا لأسن :عنشأ نيمرحلا

 يفن فنانزلا" ضةولطكلا تادآلا خش كدأ ننقز

 . «ةاَشب ولو 7 : حيحصلا ثيدحلا

 ىف ءاج دقف ؛ءاينغألا ىلع ٌةميلولا رصتقت أ يعغبنيو

 ماعظ ماعطلا رتل ا هيلع هللأ ىلص يبنلا نع ثيدحلا

 . «ءارقفلا ُكرتُيَو .ءاينغألا هيلإ نر . ةميلّوْلا

 4 د

 ا



 ناريحلا ىلإ ٌناسحِإللا

 ُلَجَأ نم ناريجلا ىلإ ُناسحإلاو ءٌميظَع ُهَقَح ٌراَوجلا
 . هقئاوب ةراج ٌنَمْأَي اي نم ٌنمْؤَي كلف «ناميإلا لامعأ

 حالص ا 0 يضر 0 56 5

 000 هنآ ىلع ليل كلذ ناك 0 اونثأ نإف 00

 ريخ الو .نسحلا ٍقلُحلاب ّنيكسمتتملا « ننسي ٌنيِعِبَتَمْلا ريخلا
 . هئاريج هْضْخْبِي نميف

 ٌراَجلاو ؛عساولا ٌنُكْسَملا ءملسملا ءرملا ٍةداعَس نمو
 هيلع هللا ىلص لوسرلا ىَضَو اذلو ؛ينهلا ٌبكرملاو ءحلاَصلا
 .ناريجلا ىلإ ءادهإلاب ءًاصوصخُ ءاسنلا ملسو

 :اييراكل ةراج نفعت ال تاملسعلا اسنان" "لاقت
 :ملصر هيلع هللا ىلص يبنلا ءاعد نم ناك دقو («ةاش ننس رف ولو

 راج نإف ءماقملا راد يف ةووسلا راج نم كب ٌدوعأ ينإ مهللا»

 .(لوحتي اينّدلا

 : رعاشلا لاقو

 ُْسْفَنُي كانه ًاراَج اوُمَّلعُي ملو 2يلزنُم صخرلاب تعب نأ يننوُمولَي
 صخرتو ةاندل ولعل اهناريجب امنإف مالُملا اوُمُك : مهل ُتلَقَ
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 ؛نافحل :كييشلا ذاجلاو«راوجلا قخف ٌرِفاكلا داهلاو

 هقوُقُح «بيرَّقلا 0 داخلاَو ءراوجلا ل د ؛مالسإلا ف

 .ةبارقلا ٌقَحو ءراوجلا ٌّقحَو «مالسإلا ُّنَح :ةثالث

 قوقحخب ةقلعتملا ةيوبنلا تاميلعتلا ةّنّسلا نم مكيلإو

 .راّوجلا

 ةشئاع ىلإ هدنسب يراخبلا مامإلا ىوَر :«راججلاب ٌةياَصولا»
 لاذ امل لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ءاهنع. هللا يضر

 عي يخل

 . (هئرويَس هنأ ٌتننَط ىتح ءراججلاب ينيٍصوُي ليوبج

 :لاق هتأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يراخبلا ىورو

 نمو .هراج ىلإ نسحُيْلَف ءرخآلا مويلاو هللاب ْنِمْوَي ناك نم»

 هللاب ْنِمْوي ناك نمو . ُهَمِيَض مركيلف ءرخآلا مويلاو هللاب ُنِمْوُي ناك

 .«تُمّصِيِل وأ اريح ٌلُقيلَف ءرخآلا مويلاو
 دوسألا نس ِداَدَقِمْلا نمل هدّنسسي ىور :«راجلا قا

 ملسو ها ايلا لوسر لام :لوقي هتع هللا يضر

 لاقف .هلوسرو هللا همّوح ؛مارخ :اولاق ءاَنَّرلا نع هباحصأ

 هيلع ٌرسيأ ءةوسن رشعب لجولا ينوي نأل» :ملسو هيلع هللا ىلص

 نع :ملسو هيلع هللا ىلص مهلأسو . «هراج ةأرماب يي نأ نم

 لاقف .هلوسرو لجو ّرع هللا اهمّرَح مارح :اولاق «ةقرّسلا

 هلع دما «تايبأ ةرشَع نم قرسي نأل» :ملسو هيلع هللا ىلص

 .«ةراج تيب نم قرسي نأ نم

 امهنع هللا يضر رمع نبا نع ىور :«راَجلا ىلإ ٌءاَدهإلا»

 ليربج لاز ام» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق
500007 

 .(هنرويس هنأ ٌتْنَنُظ ىنح .راجلاب ينيصوي

7 



 هل تحبذ هنأ امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نعو

 تيدهأ «يدرفبلا اراها تيدعأ ةةيدلحلا لوثت :لدجف 45
 :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ٌتعمَس ؟يدوهيلا انراجل

 د6 ةثروتس' هنأ: :تنيظ ىتح «راجلاب ينيصوي ليربج لاز اَم»

 اهنع 0 يضر ةشئاع نع ىورو (ًاَباَي مهبرفأ عولإ يدها

 ؟يدُْمُأ امهيأ ىلإف ؛نْيَراَج يل نإ هللا لوسر اي :تلُق :تلاق

 .«اباَب ِكْنِم امهبرأ ىلإ» :لاق

 ير يلا نعو «ناريجلا نم ىندألاف م

 0 هَمامأ ًاراد نيعبرأ :لاقف ءراجلا نع َلِيُّس هنأ ىلاعت

 .هراسي نع نيعبرأو «هنيِمَي نع نيعبرأو «هفلخ

 ٍهراَجب أدبي الو :لاق هنع هللا يضر ةريره ابأ 35 :لاق

 . ىصقألا لبق ىندألاب ا نكلو :قذآلا لبق «ىصقألا

 هللا ٍيضر رمع نبا نع «راجلا ىلع َبابلا ّقلغأ نم»

 دخأ اند نيج لاق وأ د ناعز :انلع نأ دنا 0 ا :انيوتع

 راوتلا نآلا مث يكمل ضحخا نم ةهفوفو هوانيلو نك

 نحل تقم نيل اهيرغأ ونهو نرخ ىلإ تح مهردلاو

 موي هراججِب قلعتم ٍراَج ْنِم مّك» :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 ا َعنمف «ينوُد ُهباَب قلخأ اذه بر اي: لوك ::ةمايقلا

 هللا يضر سابع نبا نع ىورو «هراج َنوُد ْعِبْشَي ال

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ٌتعمّس :لوقي ريبزلا نبا ربُخُي امهنع

 .«عئاج ُهراَجَو «ٌعِبْشَي يذلا نمؤُملا سيّل» :لوقي

 رذ يبأ نع ىورو «ناريجلا يف َمِسُفيَف «قرُملا ءاّم ٌرْثْكيِ»
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 ملسو هيلع هللا ىلص يليلخ يناصوأ :لاق هنع هللا

 تعنَص اذإو .فارطألا عّدجُم ٍدبعل ولو ءعطأو عمسا» :

 مُهبصأف «كناريج نم تيب لهأ رظنا 01 .ةاغباب رثكأف ءَةق
 دق مامإلا تدجو نإف ءاهتقول ةالصلا لصَو .يفورعمب هنم

 . «ًةلفات ىهف اّلِإو . كتالص َتْزرحأ دقف .ىلص

 َةقرَملا ءاَم رثكأت «ةقرَم تخبط اذإ ءرذ ابأ اي» :ملسو هيلع

 .«كناريج يف مسقا وأ «كناريج دهاعتو

 0 0 8ع 5

000 

8 4 

7 



 مدخلا ىلإ ٌناَسحإلا

 يرافغلا رذ ابأ ٌتيْأَر :لاق ديوس نب رورعّملا نع

 كلذ نع هتلأسف ؛ُةَّلُح همالغ ىلعو ٌةَلُح هيلعو هنع هللا يضر

 هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ يناكشُف ًالجر ُتْبِباَس ينإ :لاقف

 كنإ 5 ُهَترّيَعَأ» :ماسو هيلع هللا ىللع يذلا لاقف ؛ ءملسو

 هللا مُهَّلعَج ؛ .مكلوَخ مكناوخإ ْنِإ) ا ا تا

 «لكأي امم ُهمِعطْيلَف هدي تحت ُهوُحَأ ناك نمف « .مكيديأ تحت

 ام مهومتفلك نإف ءمهْبِلْعَي ام مهوُهْلَكُت الو .سبلي امم هسِْلُيلَو

 .ملسمو يراخبلا هاور (مهونيعأف ٠ . مهبلغي

 هنيب ةيدابلاب عضوم - ةَدبّرلاب رذ ابأ يقل ديوس نب رورعملا

 ءاهلثم همداخ لغو ةلخ هيلو د لحارم ثالث ةنيدملا نيبو

 دوُهْعَم ريغ كلذو ءسبلي ام ّلِثِم همِداَح ُسَبْلَي فيك هلأسف

 ٌباَبِس ٍصخَّش نيبو ُهنيب لصح هنأو ءببَّسلا نايبب هباجأف

 ةيفعألا نبا اي :هل لاقو ءاهب ُهباَعَو يأبه هريخ اهلأو + ةَهَتاَكُمَو

 ىلإ ةاكشف .تاملكلا نم كلذ لكاش ام وأ ءءادوسلا نبا اي وأ

 هيل هللا لص لوضرلا هل لاف ”ملسو هيلع هللا ىليف: ىلا

 اهل لخد ال ملا دإ «كلذ هيلع ًاركْنُم ؟«هَمأِب هتريعأ) : ملسو

 :فرعأ َدْزَو ةدِذاَو ٌر َرِزَت الو ءماّصِخلا يف

 نم ةليضخخ :يأ ء«ةيلهاج َكيِف ٌةرما كنإ) :هل لاقَو
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 ءماَصِْخلا يف يدتعت نأ ؛مالسإلا اهيلع ىضَق يتلا اهلاصخ

 .كيلإ بنذ نم امهل امو تا هيبأ ىلإ مصخخلا زواجتف

 ِنأَش نم تعفَر يتلا ةمّيقلا ةيِصّولا هذه ُهاصوأ مث
 مدخلا نأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ّن َّنِّيبف ء.مدخلا
 .ةيناسنإلا يف مهقوُقُح ثنو «نيّدلا يف ناوخإ «كيلامملاو

 ام ل نكلو .مكناوخإ مُكلوَح ٍلوقي نأ رهاظلا ناكو

 انتحل نأ يغبني ال هنأو :ةوُحألاب اماهكها «يوحاعلا ةّلصأ

 ريقحت ببَس اهّلعْجَن فيكف «ٌةناعإ اّلِإ ٌةمدخلا لهو ؛ةمدخلا
 ْ . ؟ةئاهإَو

 اذإ فيكف «ماركإلاو ليجبتلا ٌةيعاَد اهدحو ًةوخألا َّنإ
 تيحت كنك نإو.«ةدعاسملاو ةنوغملاو مدخلا اهنلإ فقنقلا
 ًارجأ هدمت وأ (ةيَوْؤَنَو ةةوسكتد هيّقستَو ءمِداَخلا ُمِعطُت كَنأ

 يف اهيلإ ٌرطْضُم تنأ رومأب كل ٍموُقَي هنأ سنت الف هتمذخ ىلع
 ٌلْمَكُي وهف ءاهب مايقلاو اهتجلاَعُم نع ٌُرِجْعَت ام ًاريثكو .كتايَح
 .كضرغ ُقّقحُيَو .كتقو كيلَت رفوُيَو ءكصقت

 كرولا دلل فك ماكل هيف ُدَقْفَت يذلا ٌتقولا رّوصتَو
 يذلاف ؟تاجاحلا ٌرّسعتَتَو ءماظنلا لتخير «ٌكَبالوُد ٌفقيَو

 ٌقيِلَخ «كتنوُعمب ٌريدج ,ءكحلاصَم قّْقحُيَو .َكنوُؤش كيِفكي
 . كتياعرب

 كتكمو ُكِدَي ثحتت هللا مُهلعَج ؛ناوخإلا مدخلا ءالؤهف

 ةبعاوط كل ننورهسم اورانضو «رجألا وأ «كلجلاب جهتم
 :مهيلإ ناسحإلاو مهب ءانتعالا كيلع ٌبجاولاف «ًارايتخاو

 الك



 َيَرُفْلا ىذبَو انسحإ ندلولَم انيك .دي اكرم 15 هلل اوذيغار»
 ام سخج نم مهم كليا كدت او  هلوق لإ

 نود أشيع الو ءَكياعط نود ًاماعط مهل ُدِعُن َدِعَت الف « ءمعطَت

 هللا ةنيقو ةدعَتَو ياللا ُهوُهطَي ًاماعط يرتشت فيكو ءَكِشيَع

 امأ ءةَضعَب هل يقبت ,ت الو هلك ةلكأتف :ةلِماَع هيف ُهدّيو :ةرظاَن

 ٍقبأف ءىولحو ا رانضشفكو ًازرأو هامحل ككل ناك نإف

 . مُظاعَتل لاو َرْبكلا كنَع لَحخو ءٍِضْعَب نم ُهمرحَت الو ءّلُك نم هل

 . ينهلا فيرش الو :ىهشلا تمعط ام ؛ مداخلا اذه الولف

 لك نم هطلت نكي مل ذروة سلا ينم يتوشلا كلذكو
 .ةاَواَسَمْلا ال ٍةاَساوُملا ىلع رادّملا َنِإف ؛ِهوُجُدلا

 هللا لوسر ْنأ هنع هللا يضر ةريرش يبأ ثيدح ىيفو

 نإف 0 0 مكّدحأ 5 اذإ») :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 تلقا نأ ةلكأ وأ ءنيَتِمُقَل وأ َةَمَقُل ُهلِواَئيِلَف ءهعم ةَسِلجُي مل

 يراخبلا هاور «هجالِع يلو هنإف

 دقو ٌةيِضاَر مهلاحبو «ةعناَق مهُّسوُقُن نوكت نأ ؛ٌضرغلاف
 لامعألا قي مهفلكت ال نأ علسو هيلع هللا "ىلع لوشرلا انآبت

 لب .مهدهُج ٌعرْفتسَي وأ ءمهتوق نم ٌدُهَيو :ييبلفاىكَي اه
 مُهاَنْفلَك نإف مداخلا ا ال يذلا عاطسملا ٍلِهّسلاب ثيلكتلا

 . انمدخ ىلإ مدخب وأ « انسوفنب مهني نأ انيلع بجو ءقاّشلاب

 عفرو «ناملغلاو مدخلا ديب ذخأو «لامعلل ٌرِصَن ثيدعلاو

 ٌداَشرإو «ءمهتاداّس لبق مهقوُّقُح ىلإ مهل ٌةيبنتو ءمهاوتسمل

 في



 اوسانتي الو .ةلادعلا فقوَم مهنم اوقفت نأ تويبلا بابرأل

 باّبَسلا نع ةرهنلا هيفو «عفانُملا لذات الو فرعا ةطباَر

 0 مهؤوُسَي امب مهتاهمأو مهئابآل ٍضررعَتلا مدعو «مدخلل
 .مهرلف نم

 ءاقرألا وحن هفقوم اذهو ءمالسإلا ةلادع هذهف :دعبو
 .لامغعلا َةحلصَم ىلع هّصرح اذهو «ءمدخلاَو

 صاخلا لمَّش يذلا ِهعيِرْشَت يف َنيَّدلا اذه مظعأ امف

 .ريبكلاو ريغَّصلاو «ماعلاو
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 رسألا رفح يح ةمالبألا ةئال[ 1: ولعبللا نم
 ءرسألا ٌدارفأ تلصاوت اذإف ءاهدارفأ نم ٍةَملْوُملا ةيمالسإلا

 5 و 2. ها 3 ع 3 7

 ةملسم َةمَأ ؛كاذ ذإ «ةيمالسإلا َةَّمألا تناك رسألا تلصاوتو
 و

 «بناجلا َةَزيِزَع ءهدودخ دنع َةَمِقاَو «هللا رمأ امب َةمِئاَق ًةقيِقَح هم يما وما

 اهل كنت نذل كفأو «ضرألا يف هللا انقلجت نذل كتاف ةبيِهَم

 ىلع اهرّصنيَو «ناطلَسلا اهل لعجيو ءاهل هاضترا يذلا اهتيد

 ثرمأ ام ساكلل :تجرخأ نأ ويخ تداعف اهل ةبكي نم
 .ركنملا نع تهنو «فورعملاب

 ةيهلإلا ةمكحلا ؛نوملسملا اهيأ انل ٌحِضَتَي انّه نمو

 بجو ام َنوُدَوُي الو «ماحرألا نوُعطْقَي نيذلا ٍةَبقاَعُم يف ةلداَعلا

 ُبترتُي امب نولاَبُي الو «مهتمأل وأ مهترسأل قوقُحلا نم مهيلع
 نأ دمالا ىلع ةناعلا ضاخلا نا ماعلا نزرشلا نم اهنالت هلع
 :سكلا ةيككلا وهو «ءاشي امل كات نيب قوت هللاووةزسألا

 :يه ٌةّماَعلا محرلاف ءٌةّصاحَتو ٌةَماَع ؛ناعون ُمِحَجَلاَو

 «نيملسملا دارفأ عيمج ظبرَت يتلا ةيمالسإلا ةينيٌدلا ٌةطباَرلا

 ؛ةينيدلا ةطبارلا هذهو .ضرألا راطقأ عيمج يف ضعبب مهضعب

 ءنيملسملا ىلع اهب ىلاعت هللا معنأ يتلا ىربكلا ٌةمعّتلا يه

 َنوُِمؤَمْلا امَنِإ# :ىلاعتو هناحبس لاق امك ًةوخإ اهب اوراَص ىتح
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 . «اوخإ هويَمعنب ٌمحَبَصاَنظ :لاق امكو .4 هَوْحِ

 ءحصانتلاو داوتلاب اهتلِص تبجي ؛«ةماعلا مجحرلا هذهو

 ةَحلصملاَو ةبجاّولا قوّقُحلاب مايقلاو ,فاصنإلاو ِلدَّعلاو
 .ةعاطتسالا َدْهَج ةداهشلاو بيْعلا يف اهنع عافدلاو

 مهضعب ةرسألا دارفأ ظبرت يتلا ُةَبارَقلا : يه ُةَصاَخلاو
 ةّصاَخلا مِحّرلا هذهو .ةلوؤُخلاَو .ةمومعلاَو «ةوبالاك «٠ ضعبب

 قافنإلاب اهيلع ٌديزتو «ةماعلا ٌّمحّرلا هب لصوت امب اهتلص ٌبجت
 . مهتالز دنع مهلاوحأ دّقفتب ةيانعلا ديزمُو «براقألا ىلع

 ام لاصيإب نوُكَت ءاهيعونب مِحّرلا ةَّلِص َّنأ :لوقلا ٌةلمْجَو
 ةعاطلا بسحب ؛رشلا نم نكمأ ام عفدُو ءريخلا نم نكمأ

 أوُدِسْفُت نأ ٌميلوَن نإ َرْشْيَمَع ْلَهَمط :ىلاعت كرابت هللا لاق رق هه ص رم
 مَمَص دن ْمْهََس َنِدْلا كيلا © ٌُكماَسَيا اومِطَْتَو ٍضْنأْلا ىف
 . «آَهَناَمَتَأ ٍبوُنُم لع ثأ تاَءرمْلا َنوُربَدَي الأ © مْمَرصِبَأ مَعَ

 هللا يضر معطُم نب ريبج نع «نيحيحصلا» يف ءاج دقو

 لُجدَي ال» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع
 . محرر ٌعِطاَق َةْنِجلا

 هلوخُد ٌرخأتَي لب «نيقباسلا عم اهلخدي ال هنأ :ىنعملاو

 «بجاّولا يف هطيِرْفت ببسب .هتبوقُع ِةَّدمل ًابسانُم ًارخأت
 .لصوُي نأ هب هللا رمأ ام عطق نم مرحملا باكتراو

 :لاق هنع هللا يضر ةريره أ نع «نيحيحصلا)» يف ءاجو

 هل طَسبَي نأ ّبحأ نمثل :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 م



 .؛همِحَر ْلِصيلَق ءورثأ يف هل أسنُيَو «هقزر يف
 نايك ورسم نفل رخو نأ ةمرنا ىف 11 اننا تقف

 دقي ال ةحلاَص لامعأ ىلإ ٌقفوَيَف ءهرمعَو هقزر ىف هللا كازاني

 . اقزر رثكأو ًارمُحم هنم َلوطأ ناك نم اَّلِإ ؛اهب مايقلا يف

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ِديَج ٍدانسإب رازبلا جرخأو
 .هقزر يف هل عّسوُيَو ءهرمُع يف هل َّدمُي نأ ُهّرَس نم» :لاق
 .(ةمجَر ٌلِصَيْلَو هللا قتيلق ءءوّسلا ةتيم هلع عُفديَو

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع نسح ٍدانسإب يناربطلا دنعو

 «لاومألا مهل رمثُيَو ةنايدلا موّملاب مشا هنا نإف:لأق ملسو

 .«مهل ًاضغب مهقلخ ذنم مهيلإ رظن امو

 مهيلصبا لل ا ل :ليق

 .«مهَُماَحَر

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةحَّحّصو يذمرتلا جرخأو

 َمِحّرلا ٌتقلحت «نمحرلا انأو ؛هللا انأ :لجو َّنع هللا لاقا :لاق
 اهعطق نمو صو اهنصو نمد «يمسا نم ًامسا اهل: تق ةَقْشَو
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 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هدانسإب يراخبلا ىورو

 تعطُق اذإ يذلا لِصاّولا نكلو ءءىفاَكُملاب ٌلِصاَولا سيل» :لاق

 .(اهلَصَو همِحَر

 اهل ٌءىفاكُم وهف ءاهّلصوَُف ُهمِجحَر ُهَّلِصَو نم :ىنعملاَو

 يذلا وه امنإو «لماكلا َلِصاَّولا وه اذه سيلَف ءاهتّلص ىلع

 .اهلِصَي وهو ُهمِحَر ُهعطْقَت

 ا

 ١م



 «هللا لوسر اي :لاق ًالجر نأ يما ل ان رح : أو

 ّىلإ َنوُتيِسُيَو مهيلإ ٌنِسْحَأَو «ينوعطُميَو مُهلِصَأ ةبارق يل نإ
 . يلع ا

 امنأكف ؛َتلُق امك َتْنُك نإ» :ملسو هيلع هللا ىلص لاقف
 ٌريِهَظ هللا نم كعَم ُلاَرَي الو ؛ راحلا دامرلا  ّلَملا مهفسُت
 .«كلذ ىلع َتْمَُذ ام «مهيلع

 :لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نع «نابج نبا حيحصا) يفو

 ءريخلا نم ٍلاَصِخب ملسو هيلع هللا ىلص يليلحت يناصو
 وه نم ىلإ رظْنأ نأو يدوم تع وم ىلإ رظنأ الأب يناَصوأ
 نأ يناصوأَو ء مهنم ٌونّدلاَو يك اسملا بحي يناصوأو «ينوذ

 مول هللا يف فاخأ الأ يناصوأو «تربمأ ناو يمحر َلِصأ

 نأ يناصوأو خا ناَك دإو قحلا لوقأ نأ يناصوأو ءمئال

 .ةنجلا زونك نم ٌرنك اهنإف للاب ذل ةوق لوا رح ذل : نم رثكأ

 ةبوُقُعلا هبحاَصل هللا 0 نأ ددحأ بنُذ نِم اَم» لاق ملسو

 َزعيطَقو «يغّبلا نم رمال يفت رعد اهب يماانتلا ىف
 .«مِجّرلا

 ةلصل ًاباوت ربلا لجعأ نإ :هيف لاقو ؛يناربطلا هاوَرَو

 ةيهلاومأ وجتف ٌةَرِجُف نونوكِيَل تئنلا لهأ نإ ىتح ءمحرلا

 .«اولصاوت اذإ ؛ مُهدَّدَع رثكيَو

 نع ٌناَقُي ُهتاَوَر ٍدانسإب هللا همحر دمحأ مامإلا ىورَو

 لُك ضرغُت مدآ ينَب لامعأ ّنِإ) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 م47

 سلا ١ مسالا



 .(محَر عِطاَف لمع لبُقُي الق ؛ةعمججلا ةليل سيم

 ناك هنأ هنع هللا يضر دوعسم نبا نع يناربطلا جرخأو

 امل محَر عطاَق هللا ُدِشْنَأ :لاقف ٠ .ٍةقلَح يف ٍحبّصلا دعب ًاسِلاَج
 1 0 ءانجلا تارهآ: نإو افيو قعدت نأ ضيرث نان كتف ما
 . محجر عطاق نود
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 م



 لِماوَعلا ٌمظغأ اَنّزلا

 ةرسألا مدهل

 ُمِدِهَي ُهراَع َنإف ءلتّقلاو رفُُكلا دعب رئابكلا ربكأ انّرلا
 قيلانلا عجشأ لدييو «ةيلاعلا نسوؤرلا ةئيطاطيو  «ةعيفرلا ةنوينلا

 اذإ ءادوَس ٌةَحظَل وهو نب ِهيِناَدُي ال ًانبجم ٠ :عاجش نم

 ةقدلا وهو «ضيبلا هفئياَحَص لَك تروغ ءةرسأ خيرات تفحا

 هتقراق نم نيش ىلع ٌرِصَقَي ال موق يف ناك نإ يذلا موُللا

 ّنِهْنِيِشيف .مهنم اهاّوِس نم ىلإ ٌهنَش ذَممَي لب ءِمِهئاَسِن نم
 يضقُي ام نيرِظاَنلا ٍنّيعأ يف رثألا نم َّنهَل ٌكرتي ا اي

 ًالوظ هرمَع لوطي يذلا ٌراَعلا وهو «يوسنلا نهلبقَتسُم ىلع

 حبق دش ةدهغ :لاظ امَلُكَو «ليج دعب ليج لايجألا هلّمانتت

 . هيلِعاَف لتاقَو بْنُ نم هللا هلتاقف .هتروُص

 انبر لعج « ةعافتلا نمنادقجلا اذه انزلا ناك املو

 . انصخُم ناك نإ ءّلتَّقلا هيلع ٌتِبْنَي نمل ُءءاَرَج و

 ٍةفَأَر الب اًهدلجي ةدلج ةئام هواَرَجف « يحتل دع

 ءاضيأ نينمؤملا نم ةفئاط ٍدهشمب كلذ نوكَي . ةمحَر 3 هيلع

 ةأرضلاو اذه يف لجرلا .هنذب عجو عم ِهبلقِل عجوأ نوكيل

 .موكخملاك ُمِكاحلاَو .خيشلاك ٌباَّشلاو «ريققلاك ُننَعلا ءءاوَس
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 ُنْشيِطَتَو «بابلألا هل ٌلَمذَت يشف ؛يورخألا هٌؤارَج امأ
 ملعت نأ ؛كلذ يف َكُبسحَو .ٍتارسح بولقلا ٌمَطقتَتَو «لوقلا
 دابُعلا نم ٍدِباَعل ًاماع نيتس َةدابِع ٌثطبحأ «ٌةدِحاَو َةيْنَز نأ
 ءدمحأ ُءاَوَرَو ء؛هحيحص» ىف نابح نبا هاور امك ءماّظِعلا
 يناربطلاو

 نوكيف ءطقف ِتاَئيَس اَذ راَص ءاهلُك هتانسح تظبح اذإو
 تناك نإو «ةّئَجلل ُهلَهْؤي اَم كلذ دعب لعفي مل نإ رانلا لهأ نم
 ةقرحال ناك نمل منهج يف أببَس ؛ةشحافلا هذه نم ٌةدِحاَو ٌهَلْعَف

 ال مادو هجرُف ةدبعتسا نمب ءىراقلا ظ امف .ةدابعلا لإ هل

 هللاب ًاذاَيِع ا مأ 1 ةدابعلا فرعي ال كلذ عم وهو

 .هتمحَر ىلإ ِهبْضَع نم ًاعزَقَو ًاذالمَو

 رتمئارلا جورُف حير نأ ؛قيرط ريغ ندم ءاج دقو

 ةدش نم ؛ نيِناَّرَلا ريغ «نينمؤملا رانلا لهأ يذؤت «تايناّرلاَو

 ملآ ًاغلبُم وّدُّسلا يف تغلب ةنوُتُتلا َكلِت َّنأ :اذه ىنعمو
 .رانلا ملأ نع مهلَعْشَي «ًاماليإ سانلا

 ةذَل تتفرتقا يتلا انينأل ,جورفلا يف كلذ ناك امنإو

 لهأ ناك اذإو «باذعلا ملأ قود نأ 0 تنفائيف «ةيصعملا

 د هللا لإ ةعلق ال مهددعَو ب اعبي نونئمؤملا رانلا

 .باذعلا كلذ نم مهسفنأ ٍةانّرلاب فيكف ءَةانّزلا جورُف حيرب

 مه



 ِهْنَمِب كلذ نم انيِفاَعُي نأ ءميركلا ميحرلا انبر ُلأسَن

 . همركَو

 ( (هحبحصأاا يف تابح نياو .دمحأو ؛ ىلعَي وبأ ىورَو

 تام نمو) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنأ :هجصَو مكاحلاو

 امو :ليق «ةظوغلا ره نم التو َلَج هللا اقَس « «رمخلا َنِمدُم

 - تايناَّزلا - تاَسِموُملا جورف نم يرجي ٌرهَت :لاق «ةطوُخلا ُرِهن
 .(مهجورف حير ءرانلا لهأ يذؤي

 َء ]َ ع 0 ه- م امه يد 2 ََ و 2

 مأ رمخلا نال ءديِدشو ٌبْعَص ٌبنُذ رمحخلا ُبرُشَف

 هباذع نِم نأ ثيدحلا روخأ ' ميطعلا ٌبنذلا اذهو «ثئابَحلا

 ده ايس ياللا ويملا نن ةفارتفم نيت هلأ ةنتتلا نافمعلا

 . ةانّزلا جورف

 أرم ين وحب سلف .هظلِغ يف ةتاجرد ٌُفلتخَت انّرلاَو

 أرما يف وه نسبلو ءملسملا ةأرما يف هلثم براحملا رفاكلا

 «راجلا ٍةأرما يف وه سيلو «راجلا ٍةأرما يف هلم ٠ ء«ملسم قلظُم

 ةأرما نم ٌدْشَأ برقألا ةأرماو' «بيرقلا راجلا ٍةأرما يف هلثم

 َتاَد ريغو «هريغ ةأرما نم ٌدْضَأ دهاجملا ةأرماو «بيرّقلا

 .اذكهو «جوّرلا تنادي زاك اهب انا سبل جوّرلا

 .؛هراج ٍةأرماب ينزَي نأ نم هيلع ٌرسيأ ءٍةَوسِن رشعب لججرلا يني

 ىلع 00 ءاسن 0 0 هيلع هللا 00 2

 هزيل نن ل هني هلو 0

١1 ١2 

 مك



 رج <

 انيلإ تقلا يا سدا ا هنن ان نات ةمايقلا

 «ملسم هاوَر «؟مكنظ ام» :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .دواد وبأو

 مويلا كلذ يف ٍناسنإ تانسح يف ْمُكُح نمب َنَطلا نإ

 ةنسح هتانسح نم ُكرَي ال ُهنأ - انّرلا وه ٌّقحل - بيهرلا

 لا ةنييخ ا دو يضم كلا رظناو ف ذحلاو

 انِرَو :«عيضولا انز نم امئإ مظعأ قيرشلا انو نأ امك
 يف نوبل ثاشلا انزو:«ولاعلاب انرك ةنإ ٌدحأ ْلُقَي مل لهاجلا
 .زوجعلا خيشلا انزك ءريدقتلا

 ال ٌةئالّث» :ًاضيأ ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ؛اذه اندافأ

 مهلو «مهيلإ رظنَي الو ءمهيكَزُي الو .ةمايقلا موي هللا مِهمّلَكُي
 هاوَر اربكتشُم ُلِئاَعَو ءباْذَك ُكِلَمَو ءْناَز حش : ميلأ تاذع

 .يئاسنلاو «يناربطلاو ءملسم

 هللا ُهلبرَسُي ٌلاَبْرِس ناميإلا َّنِإ) :ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 ءَباَت نإف «ناميإلا ُلاَبْرِس هنم َعِزْن ٌدبَعلا ىنّز اذإف ءءاشي نم
 يقهيبلاو ءمكاحلاو «يذمرتلاو ءدواد وبأ ٌهاوَر .4هيلع ّدُر

 .ثيدحح ٌريغ ؛ىنعملا اذه يف ءاجو ءهل ظفللاو

 » :ملسمو «يراخبلا هاوَر ثيدح ىف ءاج ام :اذه نمو

 .«نمؤُم وهو ؛ينزَي نيج يناّزلا يني
 نم ًارِفاَك َنوُكيَف ءيناّزلا نع ناميإلا يفني ؛هرهاظب اذهو

 اذه ىلع يِدامّتلا ىلع ًامّمَصُم يفوُت نإ «ةيدبألا راّنلا لهأ

 ؛؟ةشحافلا هذه نع ِرِجّرلاو عْدّرلا نم كلذ يفو يعل تنذلا

 . ىهنلا يوَّذِل ٌةرِصِبَت هيف ام

 ما/



 ناسيا ؛ثيدحلا ىف ناميإلاب داري نأ نم عنام الو

 يناّزلا ةوكت نأ يفانُي الف ءهيضتقَي ام هيلع ُبَّئرتي يذلا لِماككلا

 ةلوالط فر هيلإ رظانلا لعجَت يتلا ٍةلْفْعلا عم نكلو ًانمؤم

  «ًاديدش احرف اهب هحرفَو ءيصاعملا ىلع ا يف رفاكلا نيبو

 .ةبوبحمَو هاوَه اهنأل

 نيذلا ٍةاَنُرلل ٌبِمْلُم ٌبِعْرُم ٌثيدحلا :لاخ لك ىلعو
1 

 .ءايشألا بقاوَع َنوُلِقْعَيَو َنوُمِهْفَي

 نف ان
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 قالطلا يف مالسإلا ُبَدَأ

 ككفُيَو ءرسألا مدهي يذلا وه ؛عورشملا ريغ قاللّعلا

 :نوتسلا ُكِتِهيَر روُدَّصلا رِغويَو قَمَألا ةَدحَو ٌفِعضَيَو اهاَرغ

 هللا ىلإ لالَحلا ضغبأو «ةايحلا حينما يف ”ناريضألا دكا قفو

 لصفَو ءرئاشعلا َداَدَو مم َعْيَض مكو +[ أ ٌقّرْفَو «ٌبئاصَم َرَج مك

 يف“ امهلافطأب بّمذو ءَةَمحرَو َةَدوُم امهنيب هللا لعج نيجوز نيب

 ةوبألا عامتجا َّلِظ يف ميعنلا اودقف نيح عايَّضلاَو ةريحلا ةيدوأ

 للا

 أ اذإ ءسوفنلل ًاملأ نوُكَت ام رثكأ ٌةيِهاَّدلا تناك ُنِّيلَ

 7 ءانبلا لدبي هنأ ةاييبلغ كا ٌقاللَكلاف ءةرغ ىلع

 دشأ يف قالظلا عراشلا ٌراجأ دقو .فالتخالاب فالتئالاو

 ةنكلَو «عازّنلا نم ٍصالَخلل ًاقيرط َنّيعَت اذإ «ةروُدّصلا لاوحأ

 ىلع ٌُردقأ لجرلا نأ ؛جوزلا ديب قالطلا كلذ عل لعج

 قاَدَّصلا لذب يذلا وهو «ًاكارذإ عار .ةأرملا نم هسفن طبَض

 يا واما كفو يلام نب
 هلآ .لكمت امي واكبلا لعد روت لع 0

 - ل ع ع م اوقَفنَأ تمرس سر رص ل

 ةهاركب مهدحأ ٌسحأ اذإ قالطلا نم 1 هللا ك دقو
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 ةرْشِعلا ءاقبل ًاعيفش كلذ نوكيل نساحملا ركذب مهرمأو ؛هلهأ
 هلأ َلَمْحَيَو ايس اوُهَرْكَك نأ سم ٌَنموُمْمَك - 0 لاقف

 رك جس

 اهقرشمل ٍةيِهارْحْلاَو ةارعلا قل ِءوُسِب ٌحوَّرلا ٌسحأ اذإف

 ويخلا اهنم قوتي .هلافطأل اهتياَعرَو هثببل اهتمدح رُكُذيِلَف

 رَخّوم عفدو ٍةَقَفَنَو ةَعَتَمَو :قَقْرُ نم قالطلا َتِقاوَع ركذتيلو

 راضملا نم كلذ ريغ لإ راّهْضأ ةوادعو لافطأ ةعيضو «قادص

 عم فيكف .قالطلا دعب لإ ءجوُرلا اهبئاصمب رْعْشَي ال يتلا

 كلذ ِهيِدْؤيَف .قالطلاب تعالج تايساألا كيش 0 كلذ

 نائم ُنَلطلا# :لاقف «قالطلا هباتك يف هللا َبَّنَر دقو هلع سب
 . «نسْحِإي حيرت وأ ٍفوُرْعَم كاسم

 ملأ ّقوذتل ٍةِجوُّرلل ًايِدْأَت دهر ىلوألا ةقلطلا لعجف

 3 :انهلافطأ ةعيضو «ةيجوّرلا هنابخ ةراسخ نو «قارِفلا

 هيت . ةةفاغلا 0 ًأظاقيإ انشأ يي ةيناثلا هقلطلا لع

 رطل سلاف ةقيرط ىلع
 ربدتيَو هك جوُرلا ىؤرّتيل ؛ اقيأ نيتيعجر يدعو

 مل اذإف .؟اهقارف ىلع ربصَي له .«قالطلا تب لبق .ةرمأ

 . اهعجار ءربضي

 رح نم ٌةياَقِوَو ءقالخألل ٌتيِذهَت ؛ يعجّرلا ٌقالَلَكلاَق

 ٍةقرفْلا ُر رود يتأي م َ «ةيِجوّرلا ةداعسلل ليصحتَو ةيئاهنلا ٍةقرُفلا
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 - اح

 دعب ْنِم مل لي الق اَهَقْلَط نإَق# :ىلاعت هلوقب اهيلإ راشُملا ةنئئاَبلا

 م اجور حنت ٌقَح

 اجْوَز ةأرملا طع دي قيال ىرخخا اون جوّرلا رظْنيَف

 ناو كم 1 هللا نمي اَهَرَمَتِي نإو# :ناَّئرتفيق ءرخآ

 .9©40 اًميكح اًعِسو هنأ
 ماظنلا اذه ىلإ ؛ميركلا خألا اهيأ هللا كمحر رظناف

 «انئاب َّ اع قالطلا عوُفُو بيئترت يف عيدَبلا يمالسإلا

 ةظفافيمو .«ةيجيردتلا بادآلا ةنحل ًآذيفتَتو ءحلاصملل ٌةاَعارُم

 مده ْمَأ نيب اهلافطأ َعيِضَت الثل «ةيمالسإلا رسألا ناّيِك ىلع

 تدقف ىتح ءاهجوزل اهتعاط ناطيشلا َعاضْأَو «اهتايح ُداَنعلا

 يف ركفي ال تأ نيبو اهلافطأ ظفحَو ءاهليقةسم ةداعس

 ايِعْذِ ِهمَف نم لسرُيف ؛ِهبْضْعَل ًاعوط ٍهقالط يف ْعِفدنَي «بقاوعلا

 اميرحت هسفن ىلع اهُمرَحُُف ُديِزيَو ' ءريكفت الو ورث ريغ نم َةئالَن

 نم ها لف ىالهجلا ِباَتكلا ضعبل بهذ انتو هانا

 تيب قالغإو ؛رطاخ 59 ةمصع مدهو عذب باكترا

 اولوقيلو «باّتكلا ءالُؤَم هللا قتيلف . بِئاَصضمَو لكاشم ها رع

 : دين لوت

- 

 0 «ناجوّرلا مدْنَي «تابلا قالطلا ةثراك عوُقُو دعبو

 نوتفعلجف 0 ءافتخلا نولأسيف «بابحألاو ٌبراقألاَ َجِوّرلا

 . ةديعبلا جِراَخَملا نوكلسو .ًةليحلا

بعي دقوا .ةظافلأ قّلَطُملا ُجوّرلا ٌرُكْنُي دقو
 مامأ ُهَتيِن ر

 هللا تاذع نع سلكت ال اذه لكَو ءيضاقلا وأ يتفملا

.رودّصلا يفخت امو نيعألا ةنئاَح ُمّلعَي هللاف «هبْضُْعو
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 ءةرْشِعلا نسح يف اودهتجَي نأ : جاوزألل يتحيِصْنَو
 امم ٍريثُك نع اوزواجتيو .يقالطلا ةَطرَو يف َعوُقولا اورذحيو

 : فما طبض مدعو «  ٌنهِفْعضَل تاجوزّزلا نم عر

 ءايستلاب اوصوتسا) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق لقو

 .همركو ِهنَمِ انلاوحأ حالص هللا 0 اًاريخ

 «يِعدبلا قالطلا نع يهنلا :قالطلا يف مالسإلا بدأ نمو

 ال ام ءًاعم ةأرملاو لجرلا ىلع عقاولا ررضلا نم كلذ يفو
 .هب ٌناهّتسُي

 اهيلع تلاط ءضيحلا ٍةلاَح يف اهقْلَط اذإ ُهنإف : ءارملا نأ
 ريغ «قالطلا اهيف 0 يتلا فيلا نوُحَت يأ ٌةَدِعْلا

 نوح لئنيحو ور ةئالث يه يتلا ةدعلا هل نم وسخ

 د

 يتلا ىلوألا ةضيحلا نأ وهو ءرخآ زرض اذه نم حتنيَو

 ةعيرشلل فلاخم اذهو كيل ردكعت ال «قالطلا اهيف لصحخ

 5 عال ةدِعْلا ةَذَم تلعَج يتلا ةشمسلا

 اذإو « 0 لا

 ريغب يهو اهلمَح عضن ىتح ليلقب سيل نمر ثنكت لمح ناك

 . ةقفتلا ٍببَسب ٌعقت 5 يتلا لكاشُملا نم كلذ عبتي ام ادع ءِلْعَب

 ةَّدِعلا ٍلوُظ يف ِهبّبستَل امثإ بستكي ةنإف ؛لجرلا اَمأ
 دقتلا ءانع لمختي :انلاثو ءهَدُملا هذه ّلُك ًةقفتلا ُدبَكتي ًايناثو
 . ةناضحلا در ىف هذبك ةللفو قدَلَو نع

 هنع هللا يضر رمعل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق دقو
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 ٍّ مث ءاَهْعِجاَرُيْلَك ُهْرُما :ضئاح يهو هتجوز هللا دبع هنبا قلط امل

ل ءىرخأ ةضيح ضيحت مث رهطت ىتح اهغَدَيِل
 

 .«اهكسمي وأ اهعماجي نأ لبق اهقلطيلف

 نذل نه َنشوُعْلَطَ آسيا مقلط اَذإ لآ ايي :ىلاعت لاقو

 َّنهوُقْلْطَت : ىلاعت هللا مهمحر ةمركعو .«نسحلاو «دهاجم لاق

 . بيدأتلا ٍلامَك نم اذهو ء«عامج هيف ف عقي مل ؛ ٍرْهط يف

2 6 
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 مالسإلا راَعِش تاححلا

 ُسابْلَو «مالسإلا ٌراَعِش «ةملسُملا ٍةأرملل ٌباجِحلاَو
 ءايححلا ُناَمرْبَو ءمارّهخلالاو لالجإلا ٌجاَِّيِسو ءىوقتلا
 . ماشتحالاو

 .ىذألا نم ءاسنلا ظفحَي «ٌئعرّشلا ٌباَجِحلا

 ةيرشبلا ٍبائَّذلا راظنأ نم انتايتَ ُنِوُصَي ؛ٌييعرشلا ُباَجِحلا
 :تانمؤّملا تالِفاَعلا ٌدايطصا اّلِإ اهل َّمَه ال يتلا ةروُعسَملا
 ًاراَع ٌرُجَت ٍةَدِساَف ِةلَّزاْعُم وأ ؛ةرئاقعت را رظْن ّنهيلإ ٌرظنلاو

 . ةمارك ُقيِرْتَو ءايزخ ٌسِبلتَو

 ٍةمْشِحلا يف تانمؤُملا انّتاوخأ ٌلعجي ؛ٌيعرّشلا ُباَجِحلا
 . ّنهِتاَجاَح ضعب ءاضقل َّنهِجوُرَخ دنع ٍراَقولاو

 ةراطخأو :ٌةميِسَج ُهُّمالآاو ٌةميِحَو ُهتِبِقاَع ؛روُفّسلاَو
 رافكللا ىمعأ ديلعتو + ةقولخم يو ايثمو 6 ةريثك :«راحمو "6 عيل
 هيكل ناك نم ننس َنْعبتتَلا :ِيكك هلوقل ٌقيِدصتَو ءنييبرْعلاَو
 ٍ؛ّبَض رْخج اوُكلَس ول ىتح «عارذب ًاعارِؤَو ءربشب ًاربش
 يراخبلا ٌهاَوَر «هومتكلسل

 امنيح باَجَجِحلا ضرَمَو هَروُفّسلا َمّرَح يذلا مالسإلا نإ
 ملعلا نيدب ءاج امنإ ءايلُعلا ِهلُْمَو ٍةوحمّسلا هميلاعتب ءاَج
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 ري نمو «ةيلهاجلا لمع نم ِرّرَحَّتلاو ٌقحلا ةوعدَو .مالسلاو

 ةءاَتَبلا ايلُعلا ٍلْثُملا وحن قالطنالاو «ىمعألا ديلقتلاو ىوَهلا

 هللا ىوقت ىلع سسّوُملا ديفُملا حلاّصلا عمتجملا نيوكتو

 . ميظعلا

 ٍةمأْلا هذه حِرَص ءانبو عمتجملا اذه سيسأت ليبس يفو

 باجحجلا ىلاعتو هناحبس هللا ضرَ ةفيرّشلا ةفيفعلا ةرِهاظلا

 ةلالذلا 212 يه : ةينآرق تايآ ةلمج يف (ةسماّخلا ِةنَّسلا يف)

 «ةيبنجألا ةأرهلل رظنلا نم لجرلا عنمو «باجحلا موزّل ىلع

 . يبنجألا لجرلل ٍرظَنلا نم ًاضيأ ةأرملا عنّمو

 َكِئاَنيَو 5 لف ىلا ايلات هتاصيس للا نكي

 1 َنفرُْي أ هنَدَأ َكِلَك َنِهيبَلَج ني نع بزب نينا ٍكْضَو
 هللا 0 [05 :بازحألا] 46 اًمِبحَب اًوْفَخ ُدَّلَأ تاكو يدوي

 الو نوح نظفحيو ّنهردصَبأ ّن - ع 00 نفووف: ىلاتخت
 2 مو سام حرض

 هام 0 0 ل

 الو نوي نع نهم نيرضلو اهنه َرَهظ ام ١ نهتنيز تيرس
 َّ م وع ل 5

 وأ تهتلوعب لسا أ ترهيآبا وأ نهتلوعيل الإ نهتنيز برس
 ره 2 - ” ل 2 5 رو 017 |[ 2 1 ميم :

 يع 0 نهنزوخي يد و نهِناوْحِل وأ كهتأوعب ءانب أ وأ كرهبأاتأ
 4 هم هم 0 72 9 يا جس م م

 كن ريغ تعبت وأ يل تكلم "ام رآ مهِيَص نهيوخأ

 اَسْنلا ٍتروع كَع اورهظي ْرَل_ ىِزلا لئلا وأ :لارلا ةيرتتالا
 م 204 هر سول روع ص ع م مس ا ىو اما سس و هَ ع م ع صر

 هللا ىلإ اوبوتو َنهتنير نم نيفخي ام ملعل َنهلجنأب َنْيِرْضَي الو

 <69 كين كلت تئدؤملا هيأ اًكيِب

 نيب ريبكلا ٌقرَقلا رهظ «تلزت يتلا ةميركلا تايآلا هذهبو
 ةكراشمل ءاسنلا جورخَو .ةيلهاجلا ةأرملا نيبو «ةملسُملا ةأرملا

 هنإ : ليق .ةسماخلا ةنسلا لبق تاوزْعغلا ضعب ؛ يف لاجرلا
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 ترحيت الو يووم ىف َنرَقو# :ىلاعت هلوقل ءٌهدعَب امب اوبس

 . «لرألا َةَيِهَسْلا حت
 ةحابإ يف َنإف خسنلاب حيرصتلا توبث مدعب لوقلا ىلعو

 عم ًازئاج ناك نإو وهو اكو ًارظن داهجلا لإ ةأرملا خجورخ

 دنع ةأرملا نم ةبولطملا ةيعرشلا طورشلا رفوتو بدألا مامت

 لضفألا نأ كيفي ام حيحصلا ثيدحلا يف ءاج هنأ لإ ءاهجورخ

 . جورخلا مدع ئلوألاو

 تنذأتسا :اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا تلاق دقف

 .يراخبلا هاور «جحلا َنُكداهج» :لاقف داهجلا يف ِلكك يبنلا

 :لاقف داهجلا نع هؤاسن ةلأس دَبِئَكَع يبنلا نع ًاضيأ اهنعو

 .يراخبلا هاور «جحلا ُداهجلا ّمُعِنا

 ويد كلا تلا لوسر اي كلف“ فاق اينأ اقيآ :اينفو
 جح جحلا هلمجأو داهجلا نسحأ نكل» :لاقف ؟مكعم دهاجُنَو

 .؟روربم

 را هاور اور هللا لوسر

 ًابجاو كلذ سيل يأ )9١/54(: «حتفلا» يف ظفاحلا لاق ]

 .نهيلع هميرحت كلذب دري ملو اجرا ىلع يجر ابك رحم
 نيرادبف نحرك نك نيدا ةبطع أ :ثيددح يف جبتادقت

 اذه نم اهقفاو نمو اهنع هللا يضر ةشئاع تمهفو «ىحرجلا

 ريركت لاجرلل حيبأ امك نهل هريركت ةحابإ جحلا يف بيغرتلا
 .داهجلا
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 يف ديفُملا ُهرثأ ءءاسنلا ىلع باجبحلا ضرفل ناك دقو
 ةماعلا لامعألاب ُلِصتَي اميف وأ «تالماعملا وأ تادابعلاب لِصتَي ام كلذ يف ءاوَس «يحاوّنلا نم ٍريِثَك يف يمالسإلا عمتجملا
 ماع دجرب

 «تايآلا هذه نم مهنيدب نوكسمتملا نوملسملا فرع دقل

 افزق فرم هناو «نيتعوملا ءاننز ىلع فرك تاججلا ذأ
 نكات أركي اهمسج 0 نأ َةدِحاَو لك ا هنأو . ًاديكأ

 ةأرملا عنمي ام :هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لوقي

 رامطأ وأ ءاهرامطأ يف جرخت نأ ءٌةِجاَح اهل ناك اذإ ةملسُملا
 و

 . ؟اهتيب ىلإ َّعِجرَت ىتح ءٌّدحأ اهب ُمّلعَي ال ةيفْحَتْسُم اهتراج

 يضرو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز ةملس ُ لوقتو
 جرَخ #َنهِببلَج نب َنِهلَع كينذي# :ةيآلا هذه تلزن امل :اهنع
 ٌنهيلعَو «ةنيكّسلا نم َنابرِغلا َنهِسوُؤُر ىلع ّنأك راصنألا اس
 ءالؤه َّذَّقَت دقو «- انرصع ىف ةءالّملاك - اهّئسبلَي ٌدوُس ٌةيِسكأ
 ال نمؤملا ْنأَش اذكهو ا لاب ىلاعت هللا ّرمأ «تانمؤملا
 هناحبس ُهاَضرِل ًابلط هيف ٌّعِرْسُي لب «هللا رمأ ذيِفْنَت يف أكلتي
 .هدنع امب ٍزوُملاو «ىلاعتو

 نب هللا دبع نع «هريسفت» يف يربطلا ريرج نبا ركذو
 اذإ نينمؤملا ءاسن هللا ّرمأ :لاق هنأ امهنع هللا يضر سابع
 ٌقوُف نم َنُهِهوجو َنيِطَعُي نأ ٍةجاَح يف ْنهتويب نم ّنِجرخ 2_4 000 2م 0 1 ل لا م لا ساكو 2

 :تلاق اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نع يراخبلا ىورو
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 َتقرَصْلَول :هللا لزنأ امل ءلّوألا تارجاهُملا ءاَسْن هللا ْمَحِرَي

 .اهب َنرمَتْخاَف ءّنُهَطوُرُم َنقَفَش 0 لع ّنهرمحي

 َرَهَظَو «يمالسإلا عمتجملا ٌقوُذ مالسإلا عفر اذهب

 وه «لافخلل يناويخلا حاقلا ِلَْعَي 0 000 ةساسخا

 ناسنإلا هيلإ نفهي «قتاويخ لاح «فشكلا "لامع 0

 ظ يذلا ٌفيظنلا ٌلامججلا لا وهن ٠ «ةمشجلا لامع امأ وخلا نحب

 . هلاك

 مكدح أ ٍسأَر يف نَعظُي نأل» :ثيدحلا يف ءاج دقو

 هل رصخ ال ةارقا لكي نأ قمل هع .ديدَح نم طيخمب

 ٌلاَجِر ةلاجر :يمئيهلا لاقو ءراسُي نب لقعم نع يناربطلا هاور

 . حيحّصلا

 ًاخظلَتُم ًاريزْئ لجرلا مَحْرَي نألو» :رخآ ثيدح يفو

 ال ٍةأرما َبَكْنَم ُهبكْنَم َمَحْرَي نأ نم هل ٌريت ايا ؛ ٍنيطب

 .«هل لحب

 نب ديز تنب ءامسأ ؛ةليلجلا ةيباحصلا ٍةبظَُح ىلإ عمتسنلو

 دهعلا يف ةملسمملا ةأرملا ةلاَح اهب انل روَّصُت «ةيراصنألا نكّسلا

 نطاوُم نع ٍداعتباو ءّةَناّيِصو ٍةَّنِع نم هيلع يه امو «يمالسإلا
 . طالتخالاو ةهبشلاو مهنا

 هللا ىلص هللا لوسرل اهنع هللا يضر ٌةأرملا هذه ُلوقَت

 ةعامَج نم يئاّرو نم ٌلوُسَر ينإ هللا لوسر اي» :ملسو هيلع
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 هللا نإ :ييأر ٍلْثِم ىلعو «يلوّقب َنلْقي َّنِهْلُك «نيملسُملا ءاسن
 ٌنحنو «كانعبتاو كب انمآف ءءاسنلاو لاجرلا ىلإ كثعَب ىلاعت
 ٌعِضاومَو «تويب ٌدِعاوَق «ٌتاّردخم ٌتاروُصُفَم ءاسنلا رْشْعَم
 . مهدالوأ تالماحَو «لاجرلا تاوهش

 :هايحلاو دتاجلا دْْيْشَو تاعتجلاب ولعت لاجرلا ّنإَف
 . مهدالوأ اًئيبرَو ٠ ,مهلاومأ مهل انظفحح ءداهجلل اوجرَخ 0

 .؟هللا لوسر اي رخألا يف مُهكِراَمْتفَأ

 ىلإ ههجوب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تفتلاف
 نع اُلاوُس ّنسحأ ٍةأرما ةلاقُم متعمس له» :لاقف هباحصأ
 لاقف .هللا لوسر اي هللاو ىلب :اولاقف «؟هذه نم ءاهنيد
 يِمِلْعْأَو ءءامسأ اي يفِرّصنا» : ملسو | هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 اهبلطو ءاهجوزل ّنكادحإ ٍلعبَت ّنسحح َّنأ :ءاسُنلا نم ِكءاَرَو نم
 .«لاجرلل ِتْرَكُذ ام َلك لدي ؛هتقفاومل اهّعابتاو ءهتاضرمل

 ًاراّشبتسا ءربكُتو ُلّذِهُت يهو اهنع هللا يضر ٌءامسأ تفرّصناف
 ربلا دبع نبا ُهاَوَر .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهل لاق امب
 .«باعيتسالا» يف

 .ءاسنلل ًاًصاخت ًاموي ملسو هيلع هللا ىلص يع دقو
 - ٍدصَقلا كرو سوفا ةراهطو «ناكملا فرش عم هيف لع

 ٍىوّسلا ٍةاَعْذِل ٌةمِلَك كلذ دعب ىقبت لهف .- داشرإلاو ملعلا وهو
 يف ءالّبلا ٌرِواَصمَو ؛«ةنتفلا ٌباوبأ ْمَهَو طالتخالا ٍةاَعَد
 . عمتجملا

 طالتخاالل مهتوعد : ءيّسلا مهركمو .ةئثيبخلا مهليح نمو

 ال ٌراَعِص مهنأ ىوغدب ءراَغّصلا نيب ةيئادتبالا سرادّملا يف
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 ٍتيَم ليج ءانبل ديهمتلا اذهب اودارأ امنإ مُهَو ءًائيش َنومُهْفَي

 «طالتخالا ىلع شي ليج .ةريغلا دقاق ةلوُجّرلا دقاق «بلَقلا

 «ريزانخلا ٍقالخأ ىلع ُهسفَن ّنظوتتَك ؛ةقيِدّصلا ىلع هينيع حتفيَو

 .ةتوقمملا مئاهَبلا عئابطَو

 يبأ نب ةبتحم ناك :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 ةعمز ةَديلَو نبا نأ :صاقو يبأ نب دعس هيخأ ىلإ َدِهَع صاقو

 نب دعس هذخأ .حتقلا ماع ناك املف :تلاق .كيلإ ُهِضِْفاَف ءىنم

 . هيف ّىلإ َدِهَع ناك دق عا نبا :لاقو صاقو يبأ

 َدِلَو ف َةَدِيْلَو ٌنباو ء«يخأ :لاقف ةعمز نب 31 ماقف

 .هشارِف ىلع

 :دعس لاقف ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اقواستف

 نب ٌدبَع لاقو .هيف ّىلإ َدِهَع ناك دق يخأ َّنِإ هللا لوسر اي
 .هشارِف ىلع َدِلَو «ىبأ ٍةَديلو نبا ءىخأ :ةعمّر

 رِهاَعللو «شارفلل ٌدلَّولا» :ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق

 نم ىأَر امل «هنم ىبجتحا» :ةعمّز تنب ًةدوسل لاق مث ارَجَحلا

 . صاقو يبأ نب ةبتعب ههبش

 . هللا ىقَل ىتح اهآر امف :تلاق

 ُثيدَح وهو «باججبِحلا ٍبوُجُو يف ٌحيرَص ٌُثيدحلا اذهف
 .«أطوملا» يف كلام مامإلا ُهاوَر حيِحَص
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 ٌماظنو ةارهلل ديف باجحلا نأ ؛ةلهجملا ضعب , نَظَي

 هني ىنكتشت يذلا ِرخَأَتلا يف تيَحلا يه ٌةميِدَق ٌةداعَو ءازيق

 نع اهل ٌلْزَعَو ةارهلل دايعتَسا هنأو .نوملسملا نوركنملا

 .اهتيصخشو اهتّمارك نم ٌصاقتناو «ملاَعلا

 اهءارو فرجناف ٌةنتفلا تقلطنا .ةطقنلاو ىوُعَّدلا هذه نمو
 . ريحت نم َدْدَرَتَو هللا هظِفَح نم يقبو «ٌفرَجْنا نم

 وهو َةماَع ةأرملا َرّرَح يذلا وه مالسإلا نأ ٌمقاولاَو
 .ىربكلا ُةّنِملاو ءُميِظَعلا لْضَملا اهيلَع هل يذلا

 ْوُب لاح ةيلهاَبلا ىف ٍةأرملا ٌلاَح ناك دقل
 | يف اهل ل ّقَح ال ؛ مِئاوّسلاك ةأرملا اولماَع دقل ءناوَهَو
 نع مهضعب هرتراوف عاتملاك كرا هولك امك «.ةمارك الو

 لمع نم ةسْجِر اًهوُمَس دقو .قاوسألا يف ىرتشت +3َُو عابت « ضعب

 .ناطيشلا
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 ٍةيِبرَتو «تيبلا ريبدت ىوس ءٍءيَش لك اهيلع اوُمّرحَو
 َميِحَجلاو توملاو ًءابولا نأ :دنهلا عئارّش يف ءاجو .لفطلا
 نأ بجي ٌسْجِر اهنأو «ةأرملا نم ريح ءرانلاو يعافألاو ٌمَسلاو
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 اوضرُفو .ملكتت نأ الو لب ءكحضت ال نأو ءمحللا لكأت ال

 ءاوغإلل ٌةادأ اهنأ رابتعاب «ةيونعمو َةيندَب ًةريثك تابوت اهيلع
 .بولقلا داسفإل ناطيشلا اهُمِدْخَتسَي

 دوما يف ًاعامتجا مهؤاملع دمع دقف ؛اسنرف يف امأ

 ريغ مأ :نانفثإ ءاركلا له :هيف َنوثحبي يداليملا نمداسلا

 .لجرلا ةمدخل َقِلُخ نكل ءَناَسنِإ اهنأ ىلإ اوهتناو ؟ناسنإ

 را ٍيرنه 00 دقف 0 يف .

 الو ةكلمتلا 'نفا كيل وحالو ا

 .نييجلا ٍقرَعِب اهنبِسَتُكَي يتلا لاومألل الو ٌنهسبالمل

 َفيَحلا ةأرملا نع عفر يذلا وه هنإف ؛مالسرإلا امأ

 رخآ يف اهيلإ لصت مل ٍةيِلاَع ٍةناكُم ىلإ اهعفرو ءملُطلاو
 دحأ ةأرملا َّنأ نلعأ يذلا وه مالسإلا «ةيندملا تاروطت

 لو ع كلذ لعجو «ناسنإلا امهنم 0 نيذللا نيرّصْنَعلا

 وَدِبَو يفت ني ٌرَفَلَح ىلا ميو اع أوقَتأ ساّنلآ ايأي# :ىلاعت لاق امك
 2 آآ لله تصرح هل حو

 4ك انك لور ان كر انيق اق

 رمألا ٌّقَح اهل تبثأو ةأرملل نلعأ يذلا وه مالسإلاو

 مايقلاو ءاهب ةصاخلا اهدودح يف ركذملا نع يهنلاو فورعملاب

 تورمأي ضب ُكاَيلَوأ مُسنِب ُتَِوْؤُمْلاَو َنوُنيْؤمْلاَو» ةحلاصلا لامعألاب

 وكذا توثؤيو ةرلّصلا وشق ركشلا ٍنَع َنوَهنَيَو 0
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 ٍلوُصَوَو تاجوزلل ناسحإلاب رمأ يذلا وه مالسإلاو
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 ةيرحلا نم ناّمرحلاو داعتمالا نم اهذقنأو َّنِهيلإ ريخلا
 بتك يف ًةلَّصُم ةريثك ًاقوُمُح اهل لعجو «ةيصخشلا ةيناسنإلا
 كريَخ : مكر يخل ا يح ءاسنلاب اوصوتسالا : عيرشتلاو هقفلا

 .«يلهأل مُكريَخ انأو ءولهأل

 امب اهرمأ هنأ وُه ,ةأرملل مالسإلا ٌةادهأ ماركإ مظعَأَو
 انزع اوك رنأ طفح :انهور هديل دعلاو طوقا نم اينوضي

 وهو ؛ةّنِهلا نم نيصح ٍنْصِح يف اهلعجيو «ةنتفلا ناظم نع
 . يعرشلا ب تاَجحلا

 ؟موعزملا رخأتلاب باَججبحلا ُةَلِص يه امف

 شويُج ٌمِزهنَت وأ ؟باجحلاب ةأرملا ضرمت له ىرث
 نع ةعرتخملا لودتلا لَظعَتَت له مأ ؟ءادعألا مامأ نيملسملا
 .؟شيعلا لبُسَو ةّمألا نع ريخلا ُدِراوُم ُفقوَتَت له مأ ؟ريكفتلا

 اهُبِيْكُي اهل ٌةنيِز وه امنإ .ةأرملل ًامْفُس سيل ٌباَجِحلا
 هاب هنإف ةازهلل خاب تادعلا يف ناك نإف .اراقوز ةمكح
 .نيلاَضلا ةنتفو «نيلهاجلا ةراضخ نع د هنأل ءدومحم

 ٌةَعَيَتْمْلا َماكحألاو ةيمالسإلا بادآلا هذه نإ ىتح
 نيفصنملا نم برغلا ءاملع ضعب اهلضمب فرتعا .ةمكحملا
 . نيركفملا

 هانعم سيل «مالسإلا رظْن يف تاجحلا : :مهضعب لاقف

 نم َّنِهَل ُبِجَي امب ظافتحالا ىلإ ةليِسو وه امنإو ِقَقّتلا عازتنا
 «مالسإلا يف ةأرملا ةناكَم َّنأ قحلاف ءلْذبَّتلا مدعو ؛مارتحالا
 الع طفت نآب هدفت



 توَُيُبلا يف لاجّرلا ٌةَمدخ

 .تويبلا يف لاجرلا ٌةَمدي :اهب انيلُب يتلا نتِفلا نمو
 ىلع ةميظعلا ناطخألا نمت ىه ةةوملا ىف ناسرلا فلم
 0 مهنيَب طالتخا كانه ناك اذإ ترتلا تابحاَص

 ةميِسّولا ِهوجَولا يوُذ نابّشلا نم لجرلا ناك اذإ اصوصخُ

 .نولِقاَغ اهنع سانلا نم ٌريِثَك نتف يهو

 نوكي دقو ءّلِجَر مِداَحلا ّنأل ًاميظَع اهُرَطََح ناك امنإو

 هليل تيبلا ٌمْزالُم وهو ءلمجأ نوكي دقو لب هِديَس نم ٌبشأ

 .؟مِداََح وهو فيك «هِتديَس رمأ تحت وه ّمُّم ُهراهّتَو

 هيقبت نأ ٌعيطّتستّو .ةدرظ عيطَتسَت اهنأ :اذه ىلإ فضأ

 وهو ءًاَيِرْهَش ًابّنرُم ىضاقتيَو مانيو «ٌبرشيَو « لكأَي «لزنملاب

 يف انسل «فرعتت امك مويلا ءاسنلاو «ةفرعملا ّق قح كلذ ٌفرعي

 . َنِهِنَأَسِل نايّب ديزم ىلإ ٍةجاَح

 ةيحان نم رمي ام ءاهرطاَخ ىلع َرُمَي نأ ُروِجَي نذإ

 . هليبس َكّلسَتَو 0-0 اذه اه نأ زوجيو 00

 ها اهمداخل 00 ا قف َهديَكلا نأ : : يه

 . ةطخنملا َةِجرّدلا هذه ل «ىماسلا ماقملا كلذ نم ٌلزنت نأ
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 يف ةيناويحلا ةعيبّطلا ماكحأ فرعي ال ؛اذه لئاق َّنإ

 ىلع ُهَلاَّدلا ُةَهِبُشلا هذه هسفنب ترج ام ءاهفرَع ولو «ةيناسنإلا

 .ٍةَميِظَع ٍةلفَغو «ةريبك ٍةَطاسَب

 امك اهتالمح ناسنإلا ُقيِطُي ال ٌةوُق اهل ةعيبطلا هذه َّنِإ

 يف ركفي ال «ناسنإلا اهمامأ ُمِزِهْنَي «تليُح اذإف ءًاراَرِم انلُق

 الو ْءّْبَر الو «نيد الو ءملِع الو راقَو الو ِفِرَش الو ٍةداَيِس

 .ٍةحيِضف الو ٍتوَّم الو لب ءِباَقِع الو «باوُث

 امهيفو ةيِهاّدلا ِهِذَه ىلع لجرلا وأ «ةأرملا مدقت لهو

 ؟ ورخ لا وأ < ةونتذلا نودألا يفارق نق ّلقَع

 هللا ىلص فسوي انديس ةصِق يف اولمأت َّسمانلا َّنأ ولو

 َسرتحيل ةرِبِع اّلِإ اهرُكْذَي مل نآرقلا َّنأ اوُمِهَّمل ؛ملسو هيلع

 .مداّحخلا نم مهِئاَسِن ىلع لاجرلا

 ناكو ءرصم يف ميظَع زكرُم َتاَّذ تناك زيزعلا ةأرما َّنِإ

 عمو ءاهل مداَحَك اهتيب يف ملسو هيلع هللا ىلص فسوي انديس

 لغتي امُهْنَساَد لب ءاهجوز ِفرَش الو ءاهفرَش نع لأست مل كلذ
 ةوق نم ٌعيطتسُت ام ّلُك لذَب يف فقوَتَت ملو ءاسود ةوهشلا
 هيلع هللا ىلص هنأ الولو .مالسلاو ةالصلا هيلع هعاضخإل ٍةليِحَو

 .ديرت ام ىلإ تلصول ؛ةمصعلا يوّذ نم ملسو

 نيكاسملا كئلوأ دنع ٌرثأ اهل ّقبي مل «ةهبّشلا هذه َّنأ نأ ينإو

 لاَجرلا كئلوأ َنوُدَرْظَي «عانتقالا اذه دعب مهلعلو «نايبلا اذه دعب

 جراح مهنويدختسي وأ «مهمادختسال َنوُدوُعَي الو «مهتويُي نم ًادرظ

 .ٍلاَحِب ٍتاديّسلا ءاَقلب مهل َنوُحمسَي الو «لزانملا



 ةيذاكلا ةقثلا ا

 ىلع ةظفاحملا يف نّواهَّتلا :اهب انيلب يتلا نتفلا نمو
 نأ هال ارت دعو كنا ْريِثَك اَنَئيِبَف «ةأرملا
 ةعاطتسا يف سيل ًانصحَت اهب ٌنصحتت :ت َةلِماَك ٍةمْضِع يف ةلهأ
 .هنم اهيلإ َذقْنَي نأ ٍقوُلْخَم

 ءلُجرل ةمْضِع ال هنإف «يلابأ الو اًيِفْعَت اذه يّمسأ انأو
 .اتمرلا العم نع ٍلْعَبْلاب لإ رمال الو

 كلت هلهأ يف ُدِقَّتعَي نم ةلفَغ يف يرتمأ ال انأ ءمعُن

 «ةديقعلا هذه ٍةأرما ىف دقتعن نأ انل ناك ولو ءَةِجْذاَّسلا ًةديقعلا
 هللا ىلص دوجولا ل ءاسن نم ٍةدحاَو يأ ٌةأرملا هذه تناكل
 يه يتلا ةّمألا هذه ءاَسِن ٌلضفأ كّش الو َنُهَنِإَف ءملسو هيلع

 سار نا

 .هن هيد امب , ٌنِهبَر ٌنُهبْدَأ كلذ عمو ءسانلل تجرخ م ريخ

 يف نهب ّنِهل ِلْوَقَي نأ قوق ابدأ ءىراقلا رظتني لهو

 و 'أ ١ نإ املا نم رح نياكح نشل يبل ءآسني# :هباتك

 © ةوُرمَم الي َنلفَم ُضَرَم ديل ىف ىلا عمم لقلب َنَعَصْحَ
 ًةرلَصلا َنَنِقأو لوألا ٍةَئيهجلا جيبك قت ال ل صا اس رس حرش 8

 َبِهْذيِل ُهَّنَأ ديري اَمَّنِإ :هلوسرو َهَل نمل, ةركرا تفك
 ًاضيأ ىلاعت لوقيو .4ايهظت ٌدرْهطبَو تيا ٌلهأ سيلا م
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 ءارو نم َتُشوُلََس اًعَنم َّنُهوُمْتْلْاَس اًدإه# :ديجملا باتكلا ىف نهيف
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 .«َنهيوُلُمَو حيوْلمِل رهطأ ْمكحِلَد باح

 :ىلاعت هلوق ىنعم ِهمهَف ىلع ىفْخَي ال ءىراّقلا ٌنَظَأَو

 بطاخُشلا نأ نع ُلَمْذَي الروتر كتل ده تحت
 ِءاسن عم اذهب َنوُمَّرلُي مهو ءدوجولا اذه مهآر ٍلاجر ٌريََح ءاذهب

 عم هل ءاسنلا نم ضرألاو تاومسلا تدهاش نم ريح نه

 الو اذهو «ىلاعت هللا نيد نع اد مويلا ملعت نم نه ءاسن

 .ءاستلا ىلع سارتخالاب انِماَرلإ يف ٍةحارّصلا ّلُك ٌحيرَص ءَّكش

 نم ًاريخ مٌّئسَل :مهل ُلوُقأ ينإف ؛نولهاستُملا امأ

 هئاسن نم اري مكّؤاَسِت تكسلو ملسو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر

 باححصأ نم ٌفعأ مكلاجر سيلو «مالسلاو ةالصلا هيلع

 ءاوّسرتحت نأ ؛نذإ ٌريِثَك ٌريخف ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .اولمُهَت نأ ٌميِظَع ِّرْشَو



 غولب دعب باشلا وأ تنبلا جاوز ٌريخأت :نتفلا هذه نمو
 تدكَر ؛معن .جاوّرلا قوس ٍدوُكُر ىلإ ىدأ امم .؛فيلكتلا ْنِس
 ٌَّباَّشلا ىرنل اننإ ىتح ءفيِخُيَو ُعِزْقُي ًادوكر مويلا جاوزلا قوُس
 امف ةنّس نيعبرألا تغلب وأ ْعلَب دق ءمصاوعلا يف ةَّباَشلا وأ
 نمو «جاوزلا تأر وأ ىأر امو ٌتومَت وأ َتوُمَي دقو «قوف
 .نتفلاو اننيب ايالّبلا ترثك اذه

 ءروهملا يف انيلاغت : ريخأتلا اذه يف ةيوقلا بابسألا نمو

 م را

 الو كينان يقع نر 0 تاجا ءابأ نم ريثكو
 ىرَجج يذلا زيهجتلا نهزيهجت ىلع َنوُرِدَقَي ال مهنأل ,نهجيوزت
 اوفاضأ اذإ الإ ؛زيهجتلا كلذ َنهَنوُرُهجُي ال مهنإف «فرعلا هب
 ىلعلا هللاب اَلِإ ةوق الو لوح الف .ِهفاَعضَأ فاعضأ رهملا ىلع
 . ميظعلا

 كا ومو
 6 بمسح



 ءاّبطألاو ٌءاسنلا

 نواهَت نم مويلا هارث ام :مويلا اهب انيلب يتلا نتفلا نم
 ىلع ًادامتعا «مرحُم نودب بيبطلا ىلإ ةأرملا باهذ يف لامهإو

 وأ ءظوُفَحَم ٌموُصعَم بيبطلا َّنأكو «ةموعزملا ٍةبوُذكملا ِةَمْكلا
 .عبطلا ُدِماَج «ةلوجّرلا ٌصِقان ساسحإلا ٌديِلَ

 خأ وأ «جِوَز نم ٌمرحَم اهعمو بيبطلا ىلإ ٌبهذَت دقو
 ةداعو ءافدَحو هدنع لخدت ءاهيلع ِهِفْسَك ةدارإ دنعو بأ وأ

 كلذ ءادبأ ٌدحأ ةصاخلا مهتْقرغ يف مهيلع لُحدي ال نأ ا

 وهو يه تناك ءةأرملا هتفرغل تلصصو اذإف فقل

 .نوُكَي ام ىلع علطي ٌدحأ امهعم سيل هيلا

 ةيسحالا ةارملاب ةرلعتلا نأ ؛مالسإلا يف مولعملا نمو

 . مارح

 ازوجع ولو ةيبنجألاب اَرْوُجَت ْنَل لاجرلا ٌةَوُلَت

 تقل ةأرملا ٌنإف اذه نيعملا ةلوئعم ةمرخلا هذهو

 وهو .هعم اهَتَنَل نأ (هنيلإ :تنع ةقارب انها «لجرلل ةنائخ

 ةنذل .نأل اغار نقم اهنلإ عع «ةةارملل نات ىلخ كتذك

 . اهعم
 الو «ناسنإ امُهارَي ال نيِصَح ناكم يف ًاعم اعمتجا اذإف
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 امِحَتْفَي نأ لهسلا نم ناك .هيف امهيلع َلْخَدَي نأ عيطتسي

 ٍناحَمسَي نيذللا ةأرملاو لٌُجرلا َّنِإ :لوقأ نأ ٌعيطتسأَو
 حامّسلا اذه دعب امشدنع عناَم ال ,ةولّخلا هذهب امهسفنأل

 .انّرلا ةيهاد «ىربكلا ةيهاذلا هذه ىلع مادقإلا نم امهعنمُي

 نع يهَّنلا يف ميكحلا ٌعراشلا َهَدَش ؛لوُقَت يذلا اذهلو
 لوحدلاو مكايإ» :ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقف «ةولَخلا هذَه

 .ا(ءاسنلا ىلع

 هللا ىلص لاق ؟ومحلا َتيأرفأ :راصنألا نم لجر لاقف

 ءملسمو «يراخبلا هاور «توملا ومحلا» :ملسو هيلع

 . يذمرتلاو

 .ةجوزلا ٌبيِرَق : هأئعم يفو ءجوزلا ٌبيِرَق :ومحلا

 هنإ :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوُقَي بيرقلا اذه َّنإ
 ٌتوَم : يأ «ىنيدلاو ىبدألا توملا : يأ .ةأرملل توملا

 .نيدلا ُباهذَو قالخألا

 وأ هْمَع نباو | كي اهجوز تتر نأ :كلذ هيجوتو

 هذنع َنولخدي هتلاخ نباو ويلاتخ ع نباو هلاخك كلذ ةباش نم

 الو الِيَل لوخدلا اذه يف جرخ الو ؛ةبارقلا هذه ىضتقمب

 .اهتلاخ نباو اهلا نباو ءاهمَع نبا يف ْلُق كلذكو ًاراهن

 .مههابشأو

 الو «ًابيرق ُرْفَوُت ال ءتجاّم اذإ ةيميهبلا ٌةوهّشلا هذهو
 «ٌتيرَقلا اذه اهب لصتا اذإف .ًاريقح الو ًاميظَع الو ( ذيع
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 ال يتلا ٌةَبارَقلا ُهْعَّوَسُت يذلا لوخدلا ىضتقمب لاصتالا اذه َماَد

 . ؟اهدعب ٍتوم يأو «عطقنت
 مكدححأ نولخي الا +لسو:هيلغ:هللا ئلض ًاضيأ لاق

 .ملسمو «يراخبلا اور «مرحُم يِذ عم الإ ءقأرماب

 ةأرملا عم ٌدوُججوَم «مرحَم مِحَر وُذ اهيف ةولَحلا هذه َّنإ
 «ةولخ ىمست ٌةولحلاو ءهدوُجوب ُفوَحلا عفترا نذإو «لجرلاو
 .زاجّملا نم برض ىلع

 ٌةولحَخ ءهيلع توُكّملا ٌروِجَي ال يذلا ركنُملا نم نذإ

 .نآلا دوجوملا وحفل نع «ةأرملاب بيبطلا

 ضارغألا هذهب اّلِإ ءابطألل نبّمذي ال ًءاسِ َّنأ انربخُأ دقو
 ٌجيِهَي ٌرّشَب وه لب ءاموُصعَم سيل ٌبيبطلاو «ةشحافلا

 يف هل ٌفشكنت «ةليمجلا ةأرملا لجرلل حيهم ٌربكأو .تاَجيِهُملاب

 صيخشتو «يبطلا ثحبلا مساب اهتبح ىلع هدي عضيو ةولخ

 ريح .ًاياهن اهن دوجولا نم اهوحّمو اهنفدو اهتوُم نإ «هللاوو ءاّدلا

 الإ ُهَءارَو سيل يذلا ركنملا كلذ نم اهب بيبطلا هلعفُي امم

 .رانلا

 لوخدلاب َّنُهَل اوحمسي الو ءمهئاَسن يف لاجرلا هللا قتيلف
 .نهعم مهو الإ ءابطألا ىلع

 ِكَنِهَت نم مويلا ُهارَن ام :بابلا اذه نم يتلا نتفلا نمو
 الو .تيناوحلا ىلإ َنهلوُخْدَو ,عراشلا ىلإ ٌنهجورخُت يف ءاسنلا

 تحت ةثداحمَو «َةَلْزاْغَم نم ناكُدلا لخاد يف يرجي امع ل ايت

 ُناَبِهُ اذه كناحبس .ّضرعلا يه ةعلسلاو «ءارشلاو عيبلا ٍراَتِس

 .مهتّووُرُم نيأو «مهتوُحَن نيأو «لاجرلا نيأف « ( ميظع
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 نإ لي هلل ردع لعب هدا هيف انمنتألا قل اضن رع د
 مئاعد مهأ نم ضرعلا ىلع ةلظفاحملاو «هنيد نم ٌءزَج هضرع

 .ناميإلا تامالع ٌمهأ نم هيلع ٌةرْيَعلاو «نيّدلا

 نيم ملكفو هيلع هللا :ىلص هلا لوسر ٌباحصأ ناك دقلو
 0 :كلذ ىلع ٌلديَو ءمهضارعأ ىلع ةَريْغ سانلا دشأ

 ١ :هباحصأل اف لاق هنأ ا لوسر

 3 :«اعبرأ َدهشأ «ةبيري ام دجوو هله أ ىلع مكدحأ لخد

 يلهأ ىلع ُلُجدَأأ .هللا لوسر اي داق رأت ذاعم نب دعس
 كثعب يدلاول ال ا ةهشأ ىتح 0 ؛ينبيري اَم م ام دجأف

 5 ام كلذ لعب يب هللا لعفيلو لا

 ٌمَسِبَت لب ءوضْرِع لجأ نم ُهتروُن لوسرلا هيلع ركْنُي ملف
 ةيغأل هللا َّنِإو ءدعس نم ٌريْغَأل ينإو ءُراَِيَل ًادعس نإ" :لاقو

 .(ةمراحم يو هللا ٌةريغَو . عيمجلا نم

 :لوُقَي ثيح ميكحلا رعاشلا قدَص دقلو

 ُمَدَلا ِهيِناَوُج ىلع ٌقارُي ىتح ىذألا نم ٌعيِفَرلا ُفرَشلا ملسي ال
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 ىلع ٍةريغ اذ تنكو «ملسملا ّخألا اهيأ كلذ تمِلَع اذإف

 لبق «كمدو كحوَرب امهيِدُمَت نأ كيلع نام «ءكضرِعَو كنيد

 دقُف ءاهَمِرُح نم ٌةسادَق ضْرِعلل َنإف ءكدلوو َكِلاَمو كِهاج

 نم ٌرسخأ وهف «ةايحلا فرش َمرُح نمو «ةفيرشلا ةايحلا م ٌمِرَح
 . تاناويحلا

 ضارعأل نكتلف ءَّدَحلا اذه ىلإ كْضْرِع كيلع َّيَع اذإو

 اهنإف «ءكسفن يف ٌكِضرْعِل ثحبصأ يتلا ةسادّقلا ٌسْفَن نيملسملا
 كيلعو ءكضرع يِيمَت امب اهدفاف ءكضْرِع عم ناك اهي
 ضارعأ ىلع نوطسَي نيذلا لاذنألا كئلوأ اهنع َمفدت نأ

 نوُسْنديَو ءاهتمارك نوسودَيَو ءاهِتاَمرخ نوكهتنيف .«سانلا

 . اهفرش

 ىلع ةظفاحملا ىف ضارعألا باحصأ نّواهَت :لوألا

 ىف ةميزعلا | ٍفعَضب وأ ءمهِسوُمُت نم ِةريغلا ناَدقُفب اَمِإ 07
 ٌّجايسلا ربتعت د قبلا فلا ةيبرتلاب ةيانعلا يف لفاس وأ .مهبولق

 مهتانبو مهئاسنل مهحامسب وأ «ضارعألا ىلع ةظفاحملل لوألا

 د 04 2 لارإ “ثو 2 د 5 2

 ؛«نابشلاو لاجرلا نهيِف عمطي امم ءروفسَو جربت يف جورخلاب

 .ٌنهِضارعأ ىلع وطّسلا قيرط بائذلل لهسُي اممو

 ءاسنلا ىلع ٌرِهظَت يتلا نوُجملاَو ٍةَعوُِملا ٌرِهاَظَم : يناثلا

 .ْنِهِتاَفرَصَتَو «ْنِهَتّيَشِم ىتح «ْنهِمالكو ءْنِهِسْبِل يف تايتفلاو
 اهيف ُعِمطُي ام ٌلُك ةأرملا يِفْحُت نأ ىلع مالسإلا صّرَح كلذلو
 . لاجرلا
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 7 ضرم هولك ف ل 1 0 0 د 53

 ٍةَيهلَجْلا جريل سبت الو كيوم ىف َنرَكَو عم الو
 6 م ا 00 3

 معانلا اهتوص رْيَغَت نأ ؛ةملسُملا ةأرملا ىلع ناك كلذلو

 تاوصألا نأل ءلاجرلا مامأ مالكلا ىلإ ترظضا ام اذإ

 .لاجرلا باذتجا ىلإ ٌةليِسَو «ةمعاَّنلا

 :(انايخأ نيعلا لع قعتت نذألا) * قولرع :كللذلو

 ًاصوُصْخَو «نيسئجلا نيب وُشْفَي ادب يذلا طالتخالا :ثلاثلا
 لِصَي دقو .ةيلئاعلا تارايزلا مساب ءءاقدصألاو تالئاعلا نيب

 ًاكتَف ٌدشأ ةولخلا هذهو «ةأرملاو لجرلا نيب ٍةولخلا ىلإ طالتخالا
 .قالخألاب

 لجر "اح ام» :ملسو هيلع هّللأ ىلص لوسرلا لو اذهلو

 .«امُهَتِلاَت ناطيشلا ناكو الإ ؛ةأرماب

 يف ًاعطق ٍناَعوُنمم «ةولخلا كلتو طالتخالا اذه َّنِإو
 ٌةباَقرَو .لهألا ٌةَباَقَر «ُةباقَّرلا تدقق اذإ ًةصاخَّو ؛مالسإلا
 نيكل

 «تابكنلا ةبكت نآلا حبصأ ءورَّوُص ٌلُكِب طالتخالا اذهو

 ايِمَدَقَت سيل هنأو ءِرْخَأَتلاَو ةيعجرلاب ًامهتُم «هل ٌركْنُملا حبصأو
 .وهرصع يف

 يف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوق انيلع ٌقبطنَي اذهبو
 نع يهْنَو ءركنملاب رمأ اذإ مكب فيك» :ةقباسلا هِتاَوُبنَت
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 يتأي» :اذه نم رثكأ ملسو هيلع هللا ىلص لاق لب :««؟فورعّملا
 لوقي ىتح :«تاقرطظلا يف ةشحافلا هيف ٍرهظت نامز سانلا ىلع

 يبأك مهيف كلذف «قيرطلا نع اهب َتيَحْنَت ول :اهلِعاَفِل مهدحأ

 .ارمعو ركب

 انيلعف .اهفْغَض وأ ءةرسألا يف ةينيدلا ةيبرتلا ٌناَدْفُف : عبارلا

 اهيف مُهُدِعُن (ةيقيقح ةيئيد ةيبرت ؟اندالوأ ةيبرتب ًاريثك ينتغعُن نأ

 يف لب دل يك ردا ءةحلاَص ٍِتاَنَِل اوُنوُكَي نأل

 ضرزعلا ةيمهأ ِءالَجَو حوضُو يف مهل َنْيِبن 5 نأو ءاضيأ مهعمّتجم

 . مهل ةبسنلاب فرَّشلاَو

 جورُخلاب مهل حمسُن الأ ؛تايتفلاو ءاسنلل ًٌةصاخو

 كلذ يف انبضغأ نإو «ىعاوّدلا تناك امهم ءِتاَرِفاَس ٍِتاجَربَتُم

 | ا . عمتجملا ديِلاَقَت انفلاخو «سانلا لك

 ُْكِقَت يتلا ُةبقعلا يه «ديلاقتلل َةَفلاَخُملا هذه َّنأ ملعأ انأَو

 و نكلو « مهتانبو مهئانبأ هيجوت نوديري امدنع ءابآلا ليبس يف

 ديرت يذلا فدهلا ٌرُمُّسيو «هيلإ وُعْدَن امب انعانتقاو انيف ةميزّعلا

 كناك انهف ةدقرت امم اكايسسا اندترب كلذ لق «ةغولب

 َ .باَعّصلا تناك امهمو «تابقعلا

 يتلا ٍةعالخلاو ٍةعوُيُملا رهاظُم ىلع يضقَن نأ انيلعو
 نسا دملا كابلا زم ةضاقوب ةحافنلا ريو اسكلا اين تانك
 تعاش يذلا طالتخالا اذه ىلع ىيضقن امك «تاعماجلاو

 ٍةَجُحِب اّمإو ءَةقادّصلا ٍةَجُحِب اَمإ ةتاضَملاَو ناعفلا ني ةييلانفأ

 هنَّتلا ٍةَّجُحِب اَمِإَو .ةبظخلا ٍةََجُحِب امإو «تارايزلا لدابت

 ا . كلذ ريغ ىلإ «ةضايرلاو



 اذه ذيفنت ليبس يف ةرثَع رجح انمامأ فِقي نم ٌدِجنَسو
 ءانبرب اَنَيَناَعِتْساَو ءانَيرُكِف ٌوُمَسِي انعانتقا نكلو ءرهاظلا جمانربلا
 .باعصلا كلتو «تابقعلا هذه نم ًاريثك انيلع ن الهَسِيِس

 م .+
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 ٍّىز كلذ 00 مهردَصَبَأ ْنِم م أضعت جن أوضغي تِنمْؤمَلِ لق#

 َنِهردصنَأ نم نش 00 و © تس امي يح هَل َّنِإ م

 وأ كرهيآبا وأ نو الإ َنُهَتِز تيب ال 0 ع 0

 تعبّشلا و 1 | كَم ا َنهِتوحَأ يب 0 ٌنهِناوْحِ

 ترم لع اريط 3 تي فَي 0 ٍلاَمَيلأ نم يال لأ 0

 ١#[. 0 0 فت كلعل 0 ( هنأ اك

 0 ا
 .[48 :بازحألا] « 69 امين

 نأ ةملسملا ةاركلل رك ال + ىلاعتوب كراك هللا نأ اهني وفلل
 ضْرِعِب ٌرّبعا دق هللا ناك اذإف ءةدملسُم ريغ ةأرمال اهتنيز ٌَرهظت

 تاقّرطلا يف ىتح اهفِشكت نأ ؛ اهتنيزو اهضْرِعِب اَهَراَتْهَتسا اهب 000 : و م 0 86 سار حم

 :راودألا هذه َةِجْلاَعُم

 نيِرَصِلو 5 0 اَلِإ ّنهَتْنيِر تبر الو َنهَجِو) نظَفَحيو

 يب 5 نهِنوْحِإ و وأ ىرهتلوعب 0 وأ توك وأ كونو ءآَسمأَ

 س وأ نهّيوخ

 هلأ كإ اينو نور ني ني ام لس ذا در هلي هنا

 # َنهِبأَش وأ :ىلوألا ةيآلا يف ىلاعت هلوق ىنعم ربدتو

 ٌعلبي ةنمؤملا ةأرملا ُلاَي امف ءّدَحلا اذه ىلإ اهتنيزو «ةنمؤُملا

 .بلاطو جرَفتُم رّفتُم ّلُكِل ٌةماَع ٌتاَضوُرْعَمو َسِبالَم اهنأك
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 ةريَغلا موُهْفَم

 احلا قلخ فايقلا نم مراحملاو لهألا ىلع ٌةرْيَغلا
 4 ني نمم نمانلا ضعَب نكلو ءالقعو ًاعرَش تتولظَم رمأو

 أ قريق ءميركلا ٍقْلَخْلا اذه مهف يف ٌءىِطْخُي .مدقتلاو ةفاقثلا

 ا ةيبَصَعلاَو قمُحلاَو لهجلا نم ةأرملا ىلع لجرلا َةَريَع
 .ةقثلاو ةيناسنإلاو ملعلا عم ىفانتت

 وصلا اذهو «ةيناطْيَش سواسوَو ٌةيِمْهَو ٌنونُظ اهنإو
 قالخأب ٌرثأت ةقيقحلا ك ٍٍه امنإ , ىداغلا ْمِهَّملاو ءدِساَلا
 نم موي يف ةفعلا سدقُت جل انويوأ نأ ةطست لا يرقلا
 .يِرْذُعلا رهظلا ىلع ظفاحت مل لب «مايألا

 ال نأ ؛ةأرملا نم مهفقوُم يف يقلُخلا سايقملا اًنْبسحَو
 يف ةماقتسالاو ةظفاحُملا ٍةمارك نع ربعت ةملك مهتغل يف ّدجْن

 ةعماجبلا ةملكلا هذه ء(ضْرِلا) : َةمِلَك ينعأ «ءيسنجلا كولسلا
 .هيلع ِةرّيْغلا يف نمرعلا ةّيمَحَو «ةيسنجلا ةليضُفلا يناعمل

 الار :يتاعملا هله نوتجيكي نييبوروألا َّنِإ لب .هنع عقار
 * 7-00 و

 (ةأرملا نع اذام» هباتك ىف رتِع نيّدلا روث روتكدلا لاق
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 مهئابدأل تايحرسمو صصّصِق ىلع ٌتعلطا دقو 2١5 ص

 يل كادحم اهيراك ) ةناغلا ةيناسنإلا ةرطفلا هذهب

 ضعب اهمجرت نييسنرف باتكل تايحرسملا نم ةعومجُم يهو

 .برعلا نم نيموُعْرَم لاطبأ ىلع اهرِواَحَم روُدَت ءانئابدأ
 لك نعو ءٍقطْنَم لك رع ةريغلا مهتمعأ اصاخشأ مهروَصَتَو

 نوبكتريو ءماهوألاو سواسولل ْنوْعْضْخَي مه اذإف . ريكفتو لقع

 كلذ نم ًاراَرِف ءمهنم دحاولا ٌرِحتْنَي مث «مارجإلا ناولأ

 . ميحَجلا

 بدألا نم مجرتُملا اذه لاثمأ انل ُهراتخي ام اذه !لجأ

 . ةيبنجألا لودلا ةراضح نم مهتمأل هنوُمدَقَي ام اذهو « ىبنجألا

 تنابا تارا قفا اهوذع اهل ةذيزل اهداول نوتذت ويف
 ةيحابإلا ٍةهاَفسَو «ةرجاّقلا ءارمحلا تويّبلا بدأ ؛«ةراضحلاو

 ةيناويحلا ىوتسمم ىلإ «ءىماسلا ناسنإلاب ةيدّوملا ةبرخُملا

 .ةلفاَسلا

 اهقالخأ ماوقَو «ةبورعلا نك معلا ةمرح ىلع َةرْيْغْلا نإ

 ةيفاصلا ةيرشبلا ةرطفلا ٌةعيبَط اهنأل «ةيلهاجلاو مالسإلا يف
 .ةيبألا ةرحخلا سْمَتلاَو «ةيقئلا

 نلخلا اديني سعت هيه اجلا جبار رأت
 قاذو هسفن يف رقتسا امل هنإو «ةدومحملا ةليِضَملاَو «ميركلا

 .هتاذ هس ىوه نم هناريج ضرع ىلع ىتح َراْغَي راص 1

 : ةرتنع لوقي

 ا 2 و ا واس
 اشاد ىتراج يراَوَي ىكتح يتراجب يل تدب نإ يفرط ٌُضعَأَو
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 : يئاطلا متاح لوقيو

 ُتيِفَح الق ٌمالظلا ينيفخُيِل يراجب سْرِع لِيْخَأ تي ام اذإ
 ثييسحا اه ٌلعفأ هللاو الف يراَج نوُخَأَو يتراج ٌحضفأأ

 «ةيمالسإلا ةيبرعلا ٌةليِضَقلا هذه مهيف تلا نيذلا ءالؤهف
 مهسوُفُت تخِسُم ذإ ةيبرّعلا مهتيِسْنج اودقُف مهنأ ّكَش ال

 انكر اورسخو «نيحلاَص نينطاومك مهتمِص اودقفو ٠ . مهعئابطو
 عمتجملاو َةّمألا اودافأ امو :اهلع امذلتنإ (رعرحو- هان اسإ
 . هيف قيرع 0 قل ىلع ءاضقلاو .هداسفإ يف مهيعسب ال

 ٍلّذََتلا نع ةأرملا ٌنوَص يه ؛ةبولطملا ةدوُمحَملا ٌةرْيملاَو
 .ميِمُذ راعَو ءنيشَو مرحُم لُك نعَو .لاجرلاب اهطالتخاو

 مراحملا نم اهريغ ىلع الو ادلع كلطرا لدا ىلع ىضرحلاو
 .كلذ هل زوجي ال نمم دحأ

 اهسرَغ يتلاو ءهلوسرو هللا اهّبِحُي يتلا ٌةرْيَعلا يه هذهو

 .اهيلَع مُهاّبرَو نيملسملا يف مالسإلا

 ةريَغ نم نوبجعتأ)» :عوفرملا عيحضلا ثيدحلا يفف

 .يراخبلا ُهاَوَر «ينم ٌريغأ هللاو ءهنم هيغأ انأل 4ع

 هنا ماتو يلعن ينجم لل رسو ع تيدا يفو

 «"شحاوفلا مرح كلذ لجأ نم هللا نم ٌريغأ لدحأ نِم ام :لاق
 : «حاكنلا باتك١» يف يراخبلا هاوَر

 دمحم َةَمَأ اي» :ملسو هيلع هللا ىلص لاق ثيدحلا يفو
 0 ا .ينزي هتمأ وأ ُهدبَع ىرَي نأ هللا نم ريغأ ٍدحأ ني

 . يراخبلا ُهاوَر «ًاريثك متيكبلو «ًاليلق متكحَضَل «ملعأ ام نوملعت
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 ؟ هللا ٌةريغو ءَراغَي هللا نإ :عوفرملا ثيدحلا يف َتبثو

 . يراخبلا 0 («هّللا 0 ام نمؤملا يتأي نأ

 مدع حما لك الان روت الو :هلهأ ىلع وكلا

 ةودلاول ىاعلاو ءرمخلا ٌنِمْدَم : ةنولا نيل لا رع دل

 .دمحأ هاور «هلهأ يف ثبخلا ّرَِقُي يذلا ُتوُيَّدلاَو

 0 هلجأ نم لِي ْداَهِج «ضرعلا نع عافدلا 95 لب

 لتق نم١ عر جا كا اع بج حيججصلا تيدحلا ينءابك

 ! 2( هةهمذد نود وأ هلهأ نود ليف نمو ةيهش وهف هلام نود

 .دواد وب , هاوَر (ديهش وهف «هئيد نود

 وأ مهلهجل ؛ ةرْيَعلا ٍرمأ يف ُنَراهتَي نم كانُه ناك اذإو

 و ًاضيأ د نق ا كاردإو 00 ةفرعم يف 00

 ناميلس هنبال لاق دواد نأ :فاثآلا صضعب يف ءاح دقو

 ريغ نم كلهأ ىلع َةرْيَقلا ِرِثْكُت ال ءّيَنُب اي) :مالسلا امهيلع
 ا تناك نإو «كلجأ نم رشلاب - يك يأ د: نم ىمرتف «ٌةبير

 هراكنإ ٌةرثُك هنع رهتشا اذإ لجرلا َّنأ :هُدوُصْفَم :ٌتْلُق

 ٍقوُذلا لهأ دنع ةفولأم ريغ ٍةَقي ةقيرط ىلع هلهأل ِهتبَئارُمَو «هماهتاو

 اهنم ُمُلْعَي هنأ الول :نولوُعَي 2 روجفلا لهأو قاسُفلا نِإَق ٠ .ميلسلا

 اهيلع ُهراكُنِإ رثكأ امل :«هوركُملا

 لادتعالاب رمألاو ٍةريعلا ىنعم ناني ثيدحلا يف ءاج دقو

 ل



 يتأيو «ءضارعألا ظفحَي ميلَس ٍطوُبْضَم ٍهِجَو ىلع ءاهيف
 .ةنتف ٍةعاَشِإ وأ ءةماركل صاقتنا نود دوصقملاب

 ؛ةريغلا نم» :ىنعملا اذه ًانيبُم ملسو هيلع هللا ىلص لاق

 رع هللا اهّبحُي يتلا امأف .هللا ٌضْغْبُي ام اهنمو «هللا تحي ام

 يف ٌةريغلاق هللا اهُضِفبُي يتلا امأو «ةبيرلا يف ةريغلاك ءّلجو
 ىف ءاليخلا» باب (داهجلا باتك) ىف دواد ونبأ ةأَوَر (ةبير قع

 ا .«ةريغلا باب» (حاكتلا) يف هجام نبا ةاورَو .««برحلا
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 :تالاَح ثالث اهندب نم ُهرْثَس اهيلع ٌّبِحَي اميف ةأرملل
 ًارهاظ نيفكلاو هجولا لإ ُهَلُك اهندب رّثسَن ؛ةالّصلا يِفَف

 يطَُي ًاغباَس هيف يلصت يذلا ُبوَّتلا نوكي نأ دب الو ءائطابو
 ُتوَّتلا اهنع رسحنا ولف ءَةدِجاَسَو ةعكارَو ٌةمئاَق اهيمَّدَق روُهظ
 الاخ هديت نأ الإ ءتلطَي «ةالصلا ءانثأ

 يف نيمدقلا روهظب ّسأب ال : هللا هك كلام لاقو
 ال ىتح رعشلا هتحت عمجتَو ءرامخلاب ُهَرْثسَت اهسأرَو «ةالصلا

 يتحفصو اهردص ىلعو اهيفتُك ىلع يخرتَو «ءيش هنم رهظي
 .رتّسلا ىلع كلذ اهدِعاسُيِل ٍراَمْجلا فارطأ «قنعلا

 ال ,ضيحلا َّنِس غلبت ملو ءضحت مل يتلا تنبلا نكلو
 ةيَلَصُملل ناك اذإو ءةالصلا يف اهندَب ضعَب اهنم ودبي نأ سأب
 ٌنِسَحَي نكلو ءرازإلا الو ا «يفاض عرِد
 ٌشامقلا ناك اذإ اميس الو .كلذ

 بايب نم وى
 ًاصيمق اهل تذختا اذإ اذإو ءًارِهاظ ًارياَس ماد ام ءاهتنهم وأ اهتنيز
 ةسبلت نأ ٌروُجَي ال نكلو ءنسحأ كلذ ناك ءاهتالصب ًاًضاَخ
 ءاسنلا ضعب كلذ ُلَعْفَت امك «ةالصلا يف ةسجنتملا اهبايث ىلع
 . تالهاجلا
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 .بناجألا دنع اهتوص عفرت الو «ٍةءاَرِقلاِب ٌرهجَت ال يهو

 ءاهُمِراحَمَو اجور الإ اهدنع نك مل نإف «ءاسنلا 0 7

 .ةءارقلاب ْمَنرَتَت الو ءُنْدَوُت ال اهنكلو ءِرْهَجلاِب سأب

 ةالّصلا ٍجراخ

 وه .كلذ يف يمالسإلا ٌبدألاف ؛ةالصلا جراحت امأ

 رثسُت نأ :وهو باجحلا ثحب يف مدقت امك لماكلا ُباَبِحلا

 000 ءاهتنهم دنع لإ نيفكلاو هجولا ىتح هلك اهندب

 وأ دّهشتلَو ءارشلاو عيبلا دنع هجولا ٌفشَك اهل ٌزوجيو ءاهلامعأ

 ةيحرب ان. ىلإ رظنلا هل ةؤتسا ليزا ءةأرما ّبطخ نمو

 .اهنع ةفرْضَي ْوَأ ءاهيف

 اهنبعو الإ اهيلع بيبطلا لدي الف « ةضيِرَم تناك 0

 الإ اهمسج نم هل يلب الو «ناكعلا ضعَب وأ ءْجوَّرلا

 سأي الو .اهيلع ءاوّدلا حرط ىلإ ٌجاتحَي ُتيحَو «ةلعلا عضاوَم

 عم ىتحو «ندبلا نم لحم يأ يف اهيطعت وأ ةَئْقُحلا َدُأت نأ

 ىلإ اهنم رظْنَي نأ بيبطللق «كلذ ىلإ ةجاحلا تعّد اذإ ديلوّتلا

 .ةرِهاَم ٌةبيِبَط كانه نكت مل نإ ٍلمَحلا عضومو «لفطلا جرخَم

 مِراحَملاَو ِءاسْنلا َدْنِع

 ام رتس اّلِإ اهيلع بحي الف «مراحملاو ءاسنلا دنع اَمأ

 يضْقَي مالسإلا بدأ نكل ءُبِجاَولا وُه اذه «ةبكُرلاَو ٍةرّسلا نيب

 ماشتحا يف ةلماكلا اهُبايِث اهيلعو الإ اهمراحَم مامأ رّهظت ال نأ

 تْلَقَو هنيد فُعَض اذإو «ناك امهم ٌناسنإ ناسنإلا َّنأل ءراقوو
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 .ةبارق الو ةيمرشمب ٍلابُي مل «هتاوهش هيلع تبلغتو هتتوُرُم
 -- هيلع هللا ىلص هللا 0 لاق 0 لجأ نمو

 : ل يف مهنيب اوقرفو

 هيلع هللا ىلص يبنلا نأ : حيحصلا ثيدحلا ىف ءاج دقو

 م ةعمز تئب ةدوس ة ةديسلا ور رم ملسو

 عنز اهيبأب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ُةقحلأ نأ دعب ءاهيخأ
 هيلع هللا ىلص لاقو (هتيراج) ِهتَمُأ نم هشارِف ىلع َدِلَو هنأل

 اي هنم ىبجتحاو ؛ ٌرَجَحلا رهاعللو .«شارفلل ٌدلَّولا» :ملسو

 . «(ةدوس

 هب ٌةولُخلا مرحَت الو «ةحاكن لاذ ال نبيرخ 0

 «لاخلاو .معلاو ةركلاو بألا : هسملب ٍِ ءوضولا ضِقَتْنَي الو

 وبأو .مهؤانبأو ةوخولاو مانجا نباو .نبالا نباو .نبالاو

 .تنبلا جوزو ألا جوزو «جوزلا نباو «جوزلا

 .بسّنلاب مرحي ام ءعاَضّرلاب مرحَيو
 ءءاسنلا ٍتاروَع ىلع اوُعِلَطَي مل نيذلا راغصلا لافطألاو

 ءالتخالاو تايبنجألا ىلع مهلوُخُدَو .مهليبقتو مهلْمَحِب سأب ال

 . مهب
 لحي ال تاكرشملا وأ «تايباتكلا نم تايبنجألا ٌءاسْنلاَو

 ٌرهظَي امو «نيفكلاو ٍهِجولا ىلع الإ ءتاملسُملا نم َنْعِلطَي نأ
 .ةنهملا دنع ًابلاَغ

 ىلع ّنهِضْعَب ءاسنلا عالطاب سأب ال :ءاملعلا ضعب لاقو
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 نيب ام وهو :مّرْحَملا نع ُهرتَّس ُبِجَي ام اّلِإ ؛ضعب ِتاروَع
 ًةثيِبََح َةبراَحُم وأ َةيََمِذ ةرفاكلا تناك نإف «ةبكُرلاَو ٍةَرّسلا
 الف ءانئاسن نم َهاَرَن ام لك اهلهأل ٌفِصَت ءايحلا ةليلق ء«ةرشعلا

 نوُكَي اهنع ٌباجتحالا لب ءِءيَش ىلع كلذ نم َعِلطَت نأ لحي
 .نيملسملا نم ٍِفاَّمَعلا لهأ نع باجتحالا نم َّدشَأ

 :ةأرملا ٍتَوَص ىف ءاملُعلا تلتخا

 يف ناك ٌءاوس ءهف الخ حيحَصل صلاو و هنإ : مهَضْعَب لاق

 «كلذ ريغ وأ «ناذألاو ةوالتلاو ركذلاب ءاهجراخ وأ ةالصلا

 ةدرِفْنُم ال «ةتئاف الو ةرضاحل نذؤُت نأ ةأرملل ٌعرْشُي ال هنأ اّلِإ

 .ةعامج ىف الو

 «باجحلا ِءارَّو نم كلذ ماد ام ؛اهتوص ٌعامَس ٌزوجيَو

 الو «ةعالّخلاو داسفلا ىلإ اذه ََّرجَي ال نأ طرشب ءءاسنلا نيبو

 .ةالصلاو هللا ركذ نع لاغتشالا هب ٌدّوعَتَت

 ّنهَدَعَب نمو ةباحّصلا ءاسنو نينمؤملا تاهمأ تناك دقو

 مهل َنيِوِرَيَو لاجرلا عم َنمّلكتي «تاتناقلا تانمؤملا نم
 هعمست يذلاو .رابخألاو رعّشلا مهعم نلدابتيَو لب «ثيداحألا

 امو «ةعاذإلا تاطحّم يف ضيِغَبلا نّدِمَّتلا ٍِتاَنِجاَم نم مويلا
 تاوصألا نم ةطرشألاو مالفألاو تاناوطسألا يف لجسي

 لحي الو ءهيلع توككّسلاَو ةرارقإ ٌروُجَي ال ٌرمأ «ةيناطيشلا

 ام ْمَلعَي وهو ءهيلإ يِفْضُي نأ ءرخآلا مويلاو هللاب ُنِمْوُي ملسمل

١0 



 ةئيسلا جئاتنلا نم هب دوُعَي امو «قالخألا ىلع رارضألا نم هيف

 الو «ةيحابإلاو ديلقتلاب نوُتْفَّملا بابشلا ىلعو «عمتجملا ىلع
 ءاملعلا ٌتاوصأف ءنايصِعلاَو قوُسُفلا نم هديرُي امع ٍدحأل َعِداَر
 . ٌفيعض مهناطلَسَو :ٌةتفاحح

 ال «قروَعب سيل ةأرملا توّص نأب لوقلا نأ «ملعا (ةدئاف)

 ُمْرَحَي :لاقُي نأ ٌحِصَي هنإف .ءانغلاب اهتوص عامَس ٌزاوَج هنم ٌمزلي
 هتقيقَح يف اهتوّص نكي مل ولو «ةنتف هنأل «ءانغلاب اهتوص ٌعامَس
 نوع
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 ُنِعَّدلاَو لّماَجلا مُمدلَقُيَو .هٌؤادعأ مالسإلا ىلع ىّنِجَتَي

 «هنع ٌهَرَئُم وه ام نيّدلا ىلإ َنوُبِسْنيَو ءاَلِطاَب َنوُعَّديَو ًامثإ نولوقيف'
 ابيصن اهل لعجَي الو. «ملهلا نيبو ةأرملا نيب ٌلوُحَي هنأ نيمِعاَز
 نوع 0 ةباتكلاو هارد اهيلع مّرَحَيَو ةيؤيندلاو :ةضدلا مولعلا

 . 409 ددعْنَي اَمَو ْمُهَْشَنأ آَلِإ توُعَدْخي امو اوُيَماَ ا 2
 ءاسن لوق نم د اهقيدصو ءدَحاَجلا انوُدَع نيأو

 لاجرلا بهذ هللا لوسر اي :نهنع هللا ىضر ةباحصلا

 نهم انملعت هيف كاران انوي كلمن نمتانلا سعات كديدكت

 يف ءاذكو اذك موي نعمتجا» :ملسو هيلع هللا ىلص لاق
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا َنْهاتأَت نعّمتجاف .«اذكو اذك عضوم

 .هللا ُهَملَع امم َنُهملعَف

 يف لاجرلا ُبْغرُي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنأ نمو
 :نارجأ مهل ٌةثالَثا :لوقيو «يلاوملاو رئارحلا مهئاسن ميلعت

 هيلع هللا ىلص دمحمب نمآو ؛ هيبنب نمآ «باتكلا لهأ نم لِجَر

 لِجرَو .هيلاوَم قحو «هللا قح ىّدَأ اذإ كولمّملا ٌدبعلاَو .ملسو
 ءاهميلعت نسحأف اهمّلَعو ءاهبيدأت نسحأف اهبْدأَك ةمأ هل تناك

 .«نارجأ ُهلَق ءاهجوزتف اهقتعأ مث
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 أرقَت نم نهنع هللا يضر نينمؤملا تاهمأ يف ناكو
 نآرقلا نم ظفحتو .خيراتلاو رعشلا يورتو .ءٌبتكتو
 رومألا نم عيرشتلا يف ةباحصلا ٌراَّبِك هيلإ ٌعِجرَي اَم «ثيداحألاو
 نهري ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم اهيلع ٌْملَظَي ناك ام يتلا

 صاح وه امو .ٍِتاَجوّرلاَو لهألا ةلماَعُمو .؛تيبلا نوؤشك
 ةوياقسلاو نديلاو, «ةالصلاو ةزايطلا < انين" نم ءاسعلاب
 .كلذ وحنو ءةعاضرلاو لمحلاو

 ثيداحألا نم يورتل ءاهنع هللا يضر ةقيدصلا ةشئاع َّنِإَو
 ىلع ُدُّرَتَو ءاهتلدأ نم ماكحألا ظبنتستو «ةرشعو نيتئمو نيفلأ

 ةعيرشلا بحاصل َةمْزالُمَو َةبْحُص ٌمدقأَو ءَاَنِس اهنم ٌربكأ وُه نم
 نيب يعسلاو ءرعشلا ظفحو «تيملا ىلع ِءاكَبلا يف اهيأرو

 نب رمع يأر ٌفِلاَخُي .ناضمر يف ةرمعلاو «ةورملاو افَّصلا

 .ءمهنع هللا يضر ريبزلا نب ةورعو «هللا دبع هنباو باطخلا
 .(ريثك اذه َريغَو»

 .ةباتكلاو ًةءارقلا ٌنِسحُت تناك اهنع هللا يضر ةصفحو
 ٌعيطتسَت اهنأل ءاهوُبأ لتق نيح فجاّصملا اهدنع تعضو دقو
 هنع هللا يضر نامثع اهملست ىتح اهيلع ةظفاحملاو ءاهطبض

 يتلا هللا دبع تنب ُهاَّفَّشلا ءنمحرلا دبع مل ٌةديملِت يهو اهنم
 ًةيْفَر هذه نيملعت الأ)» :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اهل لاق

 .«ةباتكلا اهيِتمّلَع امك «ةلمّتلا

 ٌةلزنَم .ناسحإب مهل نيعباتلاو راصنألاو نيرجاهملا ءاسنلو
 كئلوأ نع «نيزرابلا لاجرلا نم ملعلا ذخأ مكو ءركْت ال ملعلا يف
 .باَجِحلا ءارو نم تاقلحلا ّنُهل دّفْعَت تناك ىتاللا تاديسلا
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 نم رثكأ ثيدحلا ٌدخأي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عَن
 .ءاملعلا لوحُفَو ةباحصلا نم ٌريثَك ّنِهَل ُدَملتتي «ةأرما ةئم عبس
 .ةأرما نينامث نم رثكأ نع ٌتيدحلا ركاسع نبا ظفاحلا يوريَو

 .طقف قارعلاو ماشلا نيب اميف

 نم دجو «مالسإلا خيرات أرقو يبرعلا بدألا فرع نمو

 «ةياورلاو سيردتلاو رعشلاو «ءلضفلاو ملعلاب ءاسنلا تاريهش

 «برغملاو «نميلاو «قارعلاو «ماشلاو ءرصمب ىصحُي ال ًاددع

 : هللا همحر يقوش لاق ىتح «ةيمالسإلا نادلبلا رئاسو سلدنألاو

 مل هللا لو سر ذه

 ةعيرش ناك ٌملِعلا
 ايسلاو ًةراجتلا نضر

 ةتافتب تلتف دتقكلو

 تاي وملا ىونخ ضقت

 تاييقف تل هكملا :ةيتانونتل

 تايوخألا نووشتاو:ةبن
 تارخازلا ةوتحلا ججل

 لا المت ةبيقش تتاك

 تان هيرست كرر
 ثق مالسإلا ٌةراضحرو

 املاعلا راد دادغت
5 

 ابي

١ 

 . 2. ب

#َ 

 ل و ع 5

 اسس اي

 ةاورلاب أزهتّو اين
 تايتيععلا تاعنكلا ا

 ةتتافملشملا ناكم نع 0

 تابدأتملا لدا تت

 تاغباّنلا رحل 1
 تارعاشلا تافتاهلا َن

 ُمَلعَت ءاهل حلصألاو اهب ٌقئياللاَق ؛ةأرملا ةيملعت اذإف

 همن لت ال مو ةينركلا قوضار لراتملا نينتت مضاكعاو ةريذلا
 .تالماعملاو ةدابعلاو نادبألا ةحصل

 ديهنتو < كتيبلا تطنتو :«ةثايفع. ىلع انهو: دعاس لاق
 9 - يف و عر :

 رقت يتلا نم ٌريَِخ ءماري ام ىلع ثاثألا قسنتو «شارفلا
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 «تاباختنالا يف اهّقَحِ بلاطتَو «تالاقملا ٌبتكتَو «دئارجلا

 هللا ٌرْمَعَل يهو «باوُئلاَو خويشلا سلجم يف لاجرلا ٍةكراَشُمَو
 . كلذ نم ٍءيشل حلصت ال

 اميف اًلِياَع ًاوضع نوُكت نأ اّلِإ ءاهميلعُت نم ديرُت الَو
 ًةفراَت ءٍةموُمألاو جاوزلل َةَحِلاَص ؛ُهرِشاِبُت امل َةنقْبُم هيلع ٌردقت

 ريبدتلاو «بطلاو ةيبرتلاو «ةعاضرلاو ةدالولاو ٌلمَحلا ةبلطتي امل
 ةفيفَع ال ؛سْمَن ٍرِهظَو ٍقوُذ ةمالسو ّيز نسحُح يف حلاصلا

 .ةمهتم ةملعتم الو ءَةَجْداَس

 صّصِقك ِقّلُخ وأ ٍةديقَع يف اهب ٌرضي ام ٌةءارقو اهايإو
 بتكو «ديلولا نب ملسمو نفاوت يبأ نيواودو ؛ةليلو ةليل فلأ
 مسط نع نيلوألا ريطاسأو «ةبوذكملا بقانملاو تافارُخلا

 ال يتلا تاياكجلاو ءداَمِعلا ٍتاذَو ءقنع نب جوْعَو « سيدجو

 يتأت امو «ةفيخملا حابشألاو «تيرافعلاو نجلا نع اهل لصأ
 ةنيمزحملا ان نم ةنوعلملا دئارجلاو ةثيبخلا مالفألا هب

 تايراّعلا ٍرَّوُص نمو «ةقرسلاو قشعلا يف رارشألا تارماغمو

 .نيّدلاو ةليضَفلاب تارتهتسُملا

 ٍةمألا ىلع الاب ينوُكَت نأ ةَمّلعتُملا اهني ِكَل يغبني الو

 قنا يف ةغلابُملاَو جربتلاب ةليضفلا ىلع ًابرحَو «دالبلاو

 نايتفلا يف اَنب ٌرضأ دق ملعلا نإ انلُق اذإ العاراعر .قّدَّسَتلاَو

 .هلهجب ِهبيَع ىلع رّثستملا ذإ «لهجلا اَنِب رض امم رثكأ د

 :ةلهأ :ةذلخأ مدي ب نا ركل كتهتملا ملاَعلا نم

 الو ءهاَيَب الو هللا هاّيَح ال ا وحل ا

 .هيلع أرق يذلا ةاعيالا و ةاهتم رخل ىلا ةردملا نكران

1 



 تيئتاثكلا وأ «تاعفاجلاو دهاشملا يف ٌتابلاطلاَو

 لحمو تيبلا نيب نعجريو َنْحُرَي يتاوللا ةيلوألا سرادملاو

 ءةَضيِغَب ٍةنيِزَو ءةححضاف سبالّمو ءةفافَش باّيِث يف ةساردلا

 ؛ٌنهيلهأو ٌنهسفنأ ىلع ٌريَتسُم ٌرَش هللاو ّنُه «ةيناطيش ٍتاكرحَر
 .قالخألا مراكمو ملعلا ىلع ٌبرحَو

 لصحو .ةساردلا تاقوأ يف طالتخالا عقَو اذإ كلذكو

 َةيِقَس ٌةاَتَلا هب ٌريصَت «ةنداّخملاَو ةلزاغملا ىلإ يدؤملا كاكتحالا

 د

 كتانبل يبرضا ةماعلا ةميركلا اهُنيأ ٍِتْنُك اذإو

 سورُدلا م عفنأ َّنُهل يراتخاو .كتماقتسا نم ىلعألا َلْثَملا

 « سييغعَتلاِب نيل ات الو «ميلعتلاو ةيبرتلا يف بيلاسألا لضفأو

 الو «نيلعفُت ام ريغ َّنُهَل يلوُقَت الو «ًاريثك ّن نهعم يكتضتا الو
 ءديفي ال ام ٍةءاَرِق وأ «ةجاحلا قوف توصلا عفرب َّنُهَل يحمست

 .هتحت لئاط الو

 :لوقي ثيح ًاظِفاَح هللا محرو

 ٍقاّخإلا كلذ ُهلِع ٍقرشلا يِف اهنإف ءاسنلا ةيبرتب يل نَم
 0 نقلل اهم كونغ ٠ ايت دعا اذ يكرشم 0
 رد امينا فونأ يرلاب  ايَححلا ُهدِّهعَت نإ ٌضوَر مالا

 0 ١ ىدَم مُهرْئاَم تلْغَش ىلألا ةئّيتاسألا ٌداتسأ ملا

 :لوقي نأ ىلإ

 ٍقاَنو ريحت َّنُهَل نيَّمِقوملا يف اهنإ ةليِضَقلا ىلع تانّبلا اوُبَ
 يقاّبلا ءايحلا ىلعو ىدُهلا رون مكتانب َنيِبَتَسَت نأ مكيلعَو
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 نْيَرَّتلاَو لُمِجَتلا

 ميأللو ءارضاح اهجوَّر ناك اذإ ةجوزتُملا ٍةأرملل ٌبَحَتسُي
 ءناكمإلا ردّق ٍلْمِجَّتلا يف غلابث نأ ءباطخلل ٍةضرعتتُملا
 يف با مالسإلاو كيِلاَقَّتلاَو تاداّعلا فالتخاب اذه ٌفلتخيَو

 اهنوُنأ يف ظافتحالاو ءاهسفنب ةياتِعلا اهنم ديرُيَو «ةأرملا ٍةلماَعُم
 ةيلحلاو سابللا نم اهيلإ هقوّشيَو «لجرلا ىلإ اهبّبَحَي امب
 .كلذ ريغو لُجَرَّتلاو ءنهَّدلاَو لحُكلاَو ءباّضِخلاو «بيطلاَو

 «ةداتعملا ٍةنيِّزلا نم تسيل َءايشأو «لاجرلاب هبَّسَتلا ْمرَحَيَو

 تاكرشملاو باتكلا لهأ نم تارفاكلاب هبشتلا نم اهيف امل

 . 4 ممتعا ولو لَو كرش نم ريَح ٌةَكمَوُم ُهَمدَلَو

 نِم ام ٍناكَم يف ةربإلا ُزْرَْغ وهو ءُمشّولا :كلذ نمو
 ناك نإ .ربحلا وأ لحكلا هيلع عضوُيَو ءيمدَي ىتح مسجلا

 اهعم جيتحاو ترسعَت اذإ الإ هتلازإ ٌبجتَو ٌمارَح وهف «ةنيرلل
 .لمتخُت ال ٍةقْشَم ىلإ

 رعش ةلازإ وأ .هّقيِقرَتو بجاحلا ُلشيِقنَت وهو ءُصُْمَنَّنلاَو

 . هتيقنتو هعيسوتل طيخلاب هجولا

 نانسألا ٌجيِلْفَتَو .هلوطَو هّئرثك ُمِهوُي امب ؛رعشلا لِصَوَو
 : اهفارطأ لردستو + اهنونح ةعبحلا لوقت اك ةدراولا_اهكسو

 نرفت



 تامِشاَولا هنع هللا ىضر دوعسم نبا نعل دقلو

 تاريغتلا :تفسخلا هاجلتكئلاو :فاضتعتلاو «تاسفوتتكلاو
 . هللا َقْلَ

 ُهنعَل نم ُنَعلَأ ال يل امو :لاقف .«كلذ يف ٌةأرما هل تلاقف
 ها 1 نا امو# :ىلاعت هللا باتك يفو .هللا لوسر
 0 ودرع و ئ

 أ .ةنيزلل هب اهتيلحت وأ .بهذلا نم نائسألاب سأب الو

 ءمسيربإلاو :نابكلاو ٌرخلا :تءاش ام هنم ةأرمللف ؛ٌُنمابللا

 ؛« ِصِلاَح نم ع امو ؛جاييدلاب وشخملاو ومعلاو «فوّصلاو

 الو .جورلا قرت الو 7-52 لأ طرشب ا ءزرطُمَو

 . اهيلع هللا ةمعنب سانلا رقتحت

0 
١-0 
20 

 ص
 يذلا «بايثلا نم تايشلاو ردا اهل رو ال هنأ ريغ

 .ةفّشكَتُم ةيِراَع هعم ٌدعُتَو «ًمْرجلا يكحيو «ًةرشبلا ُفِصَي

 ندي هللا :كمركأ ام ؛ةملسُملا ةينغلا اهنيآ كل ًائَيدَهَو

 تيقاويلاو صوُصُفلاب عيصرتلاو ؛ةضفلاو بهذلا ةيلجح
 يف ِكيِلَع جرح الو ءًاريثك وأ كلذ ناك اليلق ؛تارهوجملاو
 ليلاكألاو ٍةمِزْحَألاَو ؛ليخالخلاو ةروشألاو ميتاوخلاب ِكيّلحَت
 كيلع هقعل ةفراعو «ةمشلا هلل ةركاش كنتذ اه ةكيمقلا دوقعلاو
 .كاطعأ اميف

 هءاسلاو لاجرلل تحتبُيو ةيلسرملا قدس نت تطتلاَو

 «بايثلاو مسجلا يف ةحئارلاو نوللا هنم رهظ ام ّنهل هلقفأو

 :ةيعئابزلا تاو «نسعرتلاو ناوكنالاو ةرولا وزهر نن
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 رسيت امو. ءربتعلاو دوُعلاب رخبتلاو .هُقيِقَرَو ُهَدِماَج ٌرطِعلا اذكو

 .هعوَمجمَو بيطلا ٍةْعْمَص نم

 دجيل تجرخ مث ترطعتس ا نمو 0 بيطتل 31 تاقوأَو

 .عجرت ىتح ةيِناَز يهف .اهحير ٌنمانلا

 «ءنيلجرلاو نيديلاو هجّولا ٌعبَص م :باًّضخلا نمو

 يتلا ةردوبلاو .«سرَولاَو ”ففعلاو ارو ءانحلاب ططختلاو

 0 ام الإ 0 ٌرِئاَج كلذ َلُكَو فاشل تانجولا اهب ٌنِيْزَت

 . اهيلإ ءاملا َلوُصَو عنميَو ةرشّبلا

 اذإ الإ «ةرمُحلاَو ٍةرْفَّصلاب ةأرملا هريغُت ءرْثَك اذإ ُبيَّشْلاَو

 . ايش هيفا ورب الو 6 نيك اعلا و هب احتنملا ف ٌعمَج «داوسلاب
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 نوي



 لمَعلاَو ةأرملا

 هب ةأرملا :شت نأ بجي يذلا لمعلا ىلإ انرظن اذإ

 :ًاّدج ٌةَماَه ٌةيويح ٌةَفيِظَو هنأ ُدِجَن «هتيلوؤسم اهلِهاَك ىلع ىق
 هذه ىلع ءاقبلا ىلإ ًةرقَتْمُم تماد ام ؛اهنع ةيناسنإلل ًءاَنَح ذل

 .(ةموُمألا) ةفيظو :يه ٌةفيظولا َكلَي «ةيضرألا ةركلا
 لوألا تاطخللا ديم ةةفلطولا هذيل ةأرملا دعت ةوطفلا نإ

 دعبف .ةّنجألا ُملِع كلذ ُرّرَقُي امك ءاهمأ نطب يف ًانينج اهنيوكتل
 ٍةلتُك يف امهداحتاو ءمحرلا يف ةضيوبلاب يونملا دارا ماحتلا

 .ىثنألا نيوكت نع ركذلا نيوكت يف فالتخالا أدبي ءٍودَحاَو

 سنع نأ ققكملا نم" ليزاك :نسيسكلا زوككدلا لقي

 ناويح ٌحيقلَت اهيف متي يتلا ةظحللا ذنم ٍدعطاَق ٍةفصب ٌددحتَي درُفلا
 نلحع لقحملا 0 ةضيوب لمتشتو «مألا ةضيوبل يونملا بألا

 موسومورك ىلع وأ «ىثنألا ةضيوب نم لقأ ءدحاو موسومورك
 نع «لجرلا مسج - ايالَخ عيمج ٌفلتخت ةقيرطلا هذهبو 0

 . «ةأرملا مسج يف اهتاليِثَم

 داهشتسالا نم َرِثُكَن يكل ةيفخ ةّصيصخ مامأ انّه انسلو
 ةرِهاظ يه لب «ناسنإلا ءاملعو سفنلا ءاملع لاوقأب اهيلع

 دهشت ؛يدسجلا اهناينُبَو ءيرهاظلا ةأرملا بيكرت يف ٌةَحِضاَو
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 «ةفيظولا هذهب تصتخا ةارهلا نأ اهب رصبُي ِنيمَع يذ لُك ىدل

 مهلوأ ءملاعلا لاجر هيف اهتسفانُم نع ُرِجْعَي ًاصاصتخا
 .مهريِغَصَو مهميظَع ءمهرخآو

 اهديلول ّمألا ٌغرفت َّنأ :ةيبرتلا ملعو سفنلا ملع ُررقيَو

 ىلع را تسيلو «ةدلاولاو دلولا نم ْلْكِل ةّيويَح ٌةروُرَض
 رشت نأل ؛اهديلو ىلإ ةيسفنلا اهتجاحب رعشت ٌّعُألاَف ءامهدحأ
 0 :هتاجايتحا مهف يف قمعتلاب ٌعِيمتستو :هتياَّعر ىلع

 ؛هلُك كلذ يف اهُئَجاَح .اهيلإ ةباجتسالاو هتاغانمل عامتسالاو

 اهبلق ُعلخْنَي ال ّمَأ نوكلا يف لهو ءاهدبكو اهبلق ةنايصل

 هيف لهو ؟اهلمع ىلإ ٌبهذت ٍةادَغ ّلُك اهديلو كرتل ٌبرطْضَتَو
 هذه اهَّمَلَك يذلا لمعلا يف طروتت مل اهنأ ىّتمعَت ال ٌةأرما

 .؟ةَقِهَرُملا ةّقْشَملا

 نك عع ؛هسفنو هتايحل دنا ىلا عاتب كلوا كلك
 ُنبَل لازَي الف «ٌعرتُحُت وأ ءتَعِرُتْخا يتلا ففّجملا ِنبْللا عاونأ

 ىلع ٌءيش هيِزاَوي ال يذلا لضفألا يعيبطلا مادقلا ملا

 ةيِسْفَنلا ةجاحلا نأ ةفيحلا نك يماسكلا ,ررقُي امك  قالطإلا

 اهنبل ىلإ هتجاح نم ًانأَش ُمظعأ 0 ىلإ لفطلل ةيوبرتلاو

 :راتهألا ةودْني مُهَتِريِقَع يبنجألل ةدلقملا ضعَب عفري انهو

 ةيبرتلا ٍتاسسؤُم نم نويكيرمألاو نويبوروألا هيلإ لصوت ام ىلإ
 «عيضرلا لفطلا ُلّبقَنَت ٌُنِضاحملا ٌتيَح «هتياعرو لفطلاب ةصاخلا
 خيِرْمَت لماعم ءاشنإل اولصوت امك ءًامامت د ماَقَم هيلع ُموُقتَو

 .راقبألا ةيبرتل ةيلآلا رئاظحلاو ,جاجدلا

 .«نضاحملا هذهل ةياعذلا جرهبب كورتغي ؛ءالؤه نكْل
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 تلصوت يتلا ٍةّرُمْلا جئاتنلا نع اهِفَرْحُرِب نوُعَداَحُي وأ نوُعِدخنيَو
 . اهيلإ

 ؛ ءيش يأ لفطلا نم ّنوَكَت نأ عيطتست ةيبرتلا لماعم َإ

 نأ عيطتسُت نل اهنأ لا: ناسألا 1 0

 ًاحلاَص «هنيوكت يف ًاّيوس «هتيصخّش يف ًاَيوَس ًاناسنإ هنم َنّوكُت
 . هتيناسنإ يف

 نلإ تعنمشيا رقع ةيذلا نون ةمالخلا ةاهنألا لوقي
 وه «ةيبرتلا ملع يف يناصخا يعماج ذاتسأل ٍةميَق ٍةرِضاَحَم
 ايلعلا عورفلا نيب َلَّوِجَت 5 دق ناكو ءيرصملا نيمأ دمحم روتكدلا

 َراتخي نأ لبق (جدربمك) ةعماج يفو ب يف صاصتخالل

 عمتجملا) :ىّمسُي َعرَف هرظن ٌتفلف ءهاروتكدلل هصاصتخا
 يتلا ثاحبألا ضعب ىلإ ٌعمتسا هنإ :روتكدلا لوقي (يزيلجنإلا

 سفنلا ءاملع ٌرابك مهو ءمسقلا ةذتاسأ اهتشّقانُم لوادتَي
 تناك نأ ؛ةّهابتنا راثأف ءايناطيرب يف ةيبرتلاو عمتجملاو

 ةرهاظ :يه مهثاحبأ ةجّوتو ءالؤغ لاب 0 يتلا ةلكشملا

 ةيزيلكنإلا ةأرملا جورحُت «لجأ «!! . .لمعلا ىلإ ةأرملا جور
 . لمعلا ىلإ

 اذهو ءِءشَّنلا لامهإ ينعي تيبلا نم ةأرملا جور َّنإ
 ةطارملا وم ةمكلا تامرعو «ةنرعلا داني ةمواقلا لاتيجألا هد
 اقول ليغشتل لمعلل حلصَي يذلا نطاوملا ءحلاصلا
 ل يذلا نطاوملا .عارتخالاو ريكفتلا نسحب .ئذلا نطارحلا

 يلو هبعشل هتمأل

 وه لب «ةئفلا هذه ىلع ًارصاق ريطخلا ٌفوخّتلا اذه سيلو

1 



 .اكيرمأ يفو ابوروأ يف قاطُتلا اذه يف نييئاصخإلا ُنأَش

 (نيلإ اديإ ةروتكدلا) ةيكيرمأ ةيعامتجا ةريبحت يَ يه اهو
 : لوقت

 اهفارشإو ءاهتيبل ملا مُر ةروُرَض ؛تتبثأ براجتلا َّنِإ»
 يقلحلا ىوتسملا نيب :ريبكلا قراَلا نإف ءاهدالوأ ةيبرت ىلع

 ُهَعِجْرَم امنإ ءيضاملا ليجلل يقلُحلا ىوتسملاو «ليجلا 0

 ال نم ىلإ هتكرتو ءاهلفط تلمهأو ءاهتيب ترجه ملا نأ ىل
 .(2. . .هتيبرت نسحب
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 ةأرَملا ٍلاَغتشا راطخأ

 يتلا ةفيظولا هذه ريّعب ةأرملا َلاغتشا َّنأ :ٌةقيِقحلاَو

 مُموُت ًاريثك قوُمَت ٌرارضأ هل ءاهتمتالُم ىلع تلبججَو ءاهل تقلُ
 ةايحلا يحاون ٌلمْشَت رارضأ اهنأل «بقاوّعلا ريدقت يف نيرصاقلا
 :كلذ زربأ نمو «ةيونعملاو ةيداملا ةيناسنإلا

 جردَو به نمل تاطلاَخُملا ٍةرثكب قالخألا ةعويُم ١

 رصنع يف ةيرهوج ةليِضَف ةأرملا دِقمي يذلا رمألا .لاجرلا نم
 ُباَتِذ اهيلع ظلستي مث نمو ءرفخلاو ٌءايَحلا :يه اهلامج
 .ايندلا ةعتملا بالط نم هرْشَبلا

 يتيفوسلا فوليمين نوطنأ ريبكلا يعيبطلا ملاعلا ىلإ عمتسا

 ؛ةْشحاَملا راشتنا بقاوَع نم ًارذحُم يداَنُي يعويش مِلاَع وهو

 ةيجولويب) هباتك يف لوقيف «لمعلا يف ٍةَأرَملا ةكراشم ببسب
 ىضوُفلا ضارعأ 5 تدي دق لامعلا عيمَج نأ ىلا ؟(ةأرملا

 يكارتشالا ماظنلا ددهت .ةرطحت دج ةلاحح هذهو ءةيسنجلا
 َّنأل «قرظلا نم نكمأ ام ٌلُكِب براحُت نأ ُبجيَم ءرامّدلاب
 نأ يلو «ءتابوعٌصَو لكاشُم ٌتاَذ ةهجلا هذه يف ةبراحملا

 سلا ةيخابإلا نأ اهتم ْملْعي .ثادحألا نم الآ ىلع مكلدأ

 ىف لب .ءبسحف رارغألا لامعلا ىف ال ءاهاودَّع ترس دق

 ْ 4 اقيأ لاطفلا ةقللق نم يفقشللا دارنألا
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 نع ةأرملا فارصنا يدؤُي «ةيعامتجالا ةيحاّنلا ىف  ؟

 دالوألاف ءاهبارطضاو «ةيعامتجالا ةايحلا للَش لإ تملا

 .بقاوعلا محتوأ ىلإ يدْؤُي امم ءاهتفأرو اهوُح نوُمَرحُي
 0 عر :ةيسفتلا ةنيكشلا ريصتق لقْفَي ةي جوزلاو

 وُكشَي وهو هيلإ ٌعمتست ةيِغاّضلا نذألاو «ةللهتُملا ةماستبالا دخن
 ا يت :هتبثتو ُهَّنَحَت ىك «بعتلاو لمعلا نم َهلاَث ام

 . ًاقاهزإو املأ ٌدادزيت ءمظعأ ًاقاهرإو َّدَّشَأ ىوكش كلذ نم

 ءارو نم ٌبَّشْنَت ةيلئاعلا لكاشملا انسفنأب اندهّش دقلو

 امل فرطتي مل نإ «ةيناث ةجوزب جاوزلل جوزلا أجلي ُتيَح ؛كلذ

 هنأ :ةأرملا ليغشتل ةيعامتجالا رطاخملا ٌّدشأ نمو
 اذ تنأ اهو «لمعلا نع نولطعتيف «بايشلا ىلع قيرطلا َّدّسَي 0

 انه نت تّثبنا دق ءاهلفكيو اهيلع قفني نم مدعت ال يتلا ةأرملا ٌدجت دجت

 ل اهئارو نم تكرتو اهتلغشف «لمعلا تالاجم يف كانهو

 ٌررَضِتِيَف المع هوتحي ال رمنلا عت ىف انابلو ريع منهل

 هةارخلا كشف تلا لمعلا نم ةرخ اهل ةدنألا كعاض
 َدْوَأ هب ُميِقُي ام ٌدجي ال ذإ جاوزلا نع بْزاَعلا ُباَّسلا قوتي

 جاوز ىلإ يعسلا ىلع هنيعُي اَم دجَي نأ نع ًالضُأ ءهسفن

 ل

 ُمرحُتَو ءاعم لجرلا ىلعو ةأرملا ىلع ُلابَولا ُدوعَي اذكهو
 .حْشلاو صرحلا ببسب ؛ةئينهلا ةيجوزلا ةايحلا َةعتُم ةأرملا

 فرع يف لماعلا رايتخا موقي :ةيداصتقالا ةيحانلا قف

 اذهو «لمعلاب مايقلل ِهتقاطو «هجاتنإ ٍةرفو ساسأ ىلع داصتقالا
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 .ًارهاظ ًالالتخا ةأرملا ليغشَت يف ّلتخَي رصْنْعلا

 ةعبس ًابلاغ ٌرِمتسَي يذلا ِثملَّكلل رهش َّلُك ٌضرعتت ةأرملاف

 نوكت «ةيرهشلا ٍةروّدلا هذه يفو «كلذ نم رثكأ دتمي دقو «مايأ

 امم ءاهتيسفنو اهجاّرِم رّيغَت نم يناعُت اهنأ امك «ملألل ًةضرُع
 .ةّماَتلا اهتقاطو «ةلماكلا اهتردقُم ريغ ىلع اهُلعْجَي

 ذنمف ءعْضّولا مث لمحلا ةرتف ؛ثمطل هلا نم ُمظعَأَو

 ال .لقألا ىلع ريخألا رهشلا وأ .«لمحلل نيريخألا نيرهشلا

 نم ىوقأ ٍلاَح يف نوكت ذإ ءاهبِعْتُي لمع يأب اهفيلكت زوُجَي
 لمأتلاو ريكفتلا ٌتاكلَم فعضتو اهُباَصْعَأ ٌبرطضَت ءضرملا

 . اهيدل

 - ءابطألا ررّقي امك  ةأرملا حورج نوكت ؛ةدالولا دعب مث

 1007 (ةددعتم ضارمأل ةدعتسم اهلعجي امم ءممستلل ةضرُع

 لبق يعيبطلا اهلا ىلإ دوعت يك ءرارمتساب ةيسنجلا اهؤاضعأ
 .ةدالولا

 ءىش هبشأ .ةدالولاو لمحلا ببسب ةأرملا نوحي اذكهو

 .لمعلا نم ىّمْعُت نأ اهيف ُبجي «ةديدع رهشأ ةدمل ءةضيرملاب
 ليطعت داصتقالا ٍةحلصُم نمو «داصتقالل معَّدلا نم لهف

 اهتيب جراحت حبصُت يك ؟ىمظعلا ةيويحلا اهتفيظو نع ةأرملا

 ٍولمَع ريس يف للخل رهش لك ضرعتُي «ةقاطلا روثبم اًاِماَع
 ببسب «ةليوطلا ةرتفلا كلت لمعلا ليطعتل ثالث وأ «نيتنس لكَ

 . !'''ةدالولاو لمحلا

 .رتع نيدلا رون روتكدلل «ةأرملا نع اذام» باتك ىف الصفم ثحبلا اذه رظنا )١(
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 تاح وّزلا ُددعَتَو مالسإلا

 نييبنلا متاحّت ملسو هيلع هللا ىلص ًادمحم هللا ثعَب امل

 دارا دوام ف قه امرنا كارلا نرش نط. يرقلاجب
 ناويحلا وأ عاتملاك ةأرملا دع .ىلغ ٌينْبَم وه ام لُكَو .ةحكلألا
 ع ملو ؛ًاقلظُم اهيرخل تاجوزلا دعت مرحي مل .كولمملا

 ملظ يفو ِدَدَعْلا يف فارسإلا نم هيلع اوناك ام ىلع لاجرلا

 .ءاسنلا

 ةلاحو لسنلا ةخلاشم ةيافعت لف يذلا ٍددعلاب هذيق لب

 ررواجت أل نأ وهو ل ناسا دادعتسا قفاوُيَو ءعامتجالا

 . ّنهيلع ٍةقفتلا ىلع ٍةردّقلابو «عبرألا
 ام عنمل «جاوزألا وأ ء.نيجوزلا نيب َلدعلا هيف طرتشاو

 يِضْقُي دق ام وهو «ةعاطتسالا ردقب ءاسنلا ملظ نم ناك
 دنع فقاولا «ةيمالسإلا ةعيرشلاب كسمتملا «مالسإلاب نيدتملاب

 ذإ ةرورضل لإ ٍقدِحاَو ٍةِحجوَر ىلع راصتقالا ىلإ ءاقدردح

 ف اظيقت الآ رفح ذم : ا

 الآ فج نك عنو تكنو ّىْنَع ديلا ني ام أمككأم ىلا
 5 ا 0 دحوم اولي

 وأ ةدحاو ةأرما ىلع راصتقالا كلذ يأ ءٌروَجلا :ٌّلوعلا
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 ملظلاو روجلا يف مكعوُفُو مدعل لئاسولا ُبرقأ «نيميلا ِكْلم
 . هيف عوُفؤلا فاح نمل ؛تاجوزلا ٍددعَت نم عناملا

 ٍهسفَن ىلع ُفاخَي نم ىلع ِددَعَّتلا ميرحت ىلع ٌلدَت ٌةيآلاق
 هميرحُت ىلعو اهيلع اهل اًليضفتو «ىرخأل ًةاباحُم ءّوِجوَر ملظ
 نأ ديرُي ناك نأب ؛ملظلا اذه ىلع ًامِزاَع ناك اذإ ؛ىلؤألاب
 اهل ِههرُكَل اًهراَضَي

 تايآ ريسفت» يف ينوباصلا يلع دمحم خيشلا ةليضف لاق
 :«ماكحألا

 ددعت ةحابإ َّنأ :ٍناسنإ َلُك اهملْعَي نأ يغبني يتلا ٌةقيقحلاَو
 لحي نأ عاطتسا هنأل ءمالسإلا رخافُم نم ٌةرخْفَم «ِتاجوّرلا
 ممألا اهيناعت يتلا لكاشملا دقعأ نم ةصيوحت ةلكشُم
 مك ىلإ عوجرلاب اّلِإ اّلَح اهل ُدِجَت الف «مويلا تاعمتجملاو
 .مالسإلا ماظني ذخألابو ءمالسإلا

 مُقُعَك :ًةروُرَض ددعتلا ٌلعجت ًةرهاق ًابابسأ كانُم َّنِإ

 كلذ ريغو .نّصحَّتلا نم اهجوّر ٌعنمَي ًاضرُم اهضرمو ءَةِجوَّرلا
 ىلإ ريشُن نكلو ءنآلا اهركذل ٌضرعتُن ال يتلا بابسألا نم
 .ةطاسبب ُءرَّمْلا اهكردُي ةّماَه َةطْقَن

 لداعتت نأ ٌبجي نازيملاك ؛مالسإلا رظن يف عمتجملا نإ
 ةدع نوكي نأ تحجي ::نزاوعلا لع ةظفاحتلا لجأ نو هةاتنك
 ٍددَع ىلع لاجرلا ٌددَع داز اذإف ء«ءاسنلا ٍدَدَع ردقب لاجرلا

 .؟ةلكشُملا هذه َّلُحَن فيكف «ءسكعلاب وأ ءاسنلا

 ءاسنلا ُددَع حبصُيَو «نزاوتلا ّلتْخَي نيح ٌعنصَن اذام
 .؟لاجرلا ددع ٌفاعضأ
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 اهكرتنو هةسمألا ةمعنو رولا ةمعن نم ةأرملا ُمِرْحَنَأ

 ِءاَرَج نم ابوروأ يف لصح امك ةليذرلاو ةشحافلا قيرظ كِلِسُت

 .؟ةريخألا ةيملاعلا برحلا دعب ءاسنلا ددع ِدْياَزَت

 اهيف نصت ٍةلِضاَن ٍةفيرَش قرب ةلكشُملا هذه لحن مأ

 .؟عمتجملا ةمالسو «ةرسألا ةراهظو «ةأرملا ةمارك

 طابرب ةأرملا طبترت نأ ؟لقاعلا ىدل لضفأَو را اننأ

 قيرطب ٍلِجَر ةياّمِح تحت ىرخأ ةأرما عم هيف ٌمضنَن سلم

 نوكَتَو كسلا كللذل: ةقيقعَو ةديذخ اهلعجت 1 «فيرش يعرش

 ! ؟مارجِإَو مثإ ةقالع امهنيب ةقالعلا

 .ددعتلا اهنيد مرحُي يتلا ةعضملا (ايناملأ) تراتخا دقل

 ٌدَدَعَت تحابأف «مالسإلا ُهراتخا ام الإ اهل ةريخ دجت ملف
 ؛ءاْعِبلا ٍفارتحا نم ةيناملألا ةأرملا ةيامح يف ةَيَغَو تاجوزلا

 . ءاطقللا ةرثك :اهِتمّدَمُم يفو ءّدحِداَف رارضأ نم هنع دلوتيب امو

 ةأرملا ةلكشُم لح نإ :ةعماجلا ىف ةقاملا ٌةذاتسأ لوقت

 َنوُكأ نأ لضفأ ينإ . .تاجوزلا دقت هان يف وه «ةيناملألا

 ةحبوزلا نوكأ نأ 1 «حجات ٍلججرل ٍءاسن رشع عم ةجوز
 وه لب «يدحو ار ا اذه نإ . . ِهفاَت لشاف لجرل ةديحولا

 :اناهلا لك اص يأَر

 يملاعلا بابّشلا رمتؤم ىصوأ ءةيداليم ١1958 ماع يفو

 رثاكت ةلكشمل اّلَح كاحوزلا :ةدعت ةحانان : ايناملأب (خنويم) يف

 .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب لاجرلا ٍةلقَو ءءاسنلا

 امنيب ءقّرظلا مركأو ٍفرشأب ةلكشُملا مالسإلا َّلَح دقل
 .ديعُت الو ٌءىدبُت ال يديألا َةفوُتْكَم ةيحيسملا تفقَو
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 ةرِهاظلا هذه لثم لحل ُربكألا ُلْضَملا مالسإلل نوكي الفأ
 .؟مالسإلا نيدب ُنيِدَت ال 01 اهنم يناعت يتلا

 ديس) مالسإلا ديهشل ٍتارقف ضعب انه َلّقنَأ نأ يب ٌردجيَو
 لاق ثيح «مالسإلا يف يملاعلا مالسلا» هباتك نم (بطق

 :ةمحرلاب هللا هدمغت

 تاجوزلا ددعت ةياكِح لوح ٌرئانتت ًةضيرَع ةليوط َةرْئرَت َّنإ
 ةايح يف ةرطّحخلا ةفآلا كلت ٌةقيِقَح يه لهف «مالسإلا يف
 ْ . ؟عمتجملا

 ىلإ ُجاتحت دق «ةيعامتجا ٍةلكشُم َّلُك ىرأف ٌرظنأ يننإ
 لك 0 «تاجوزلا ددعت ةلأسم لِ ؛عيرشتلا نم ٍلْحدَت

 :اهندتح اهبل
 اهيف مكحشَت الو . «ماقرألا اهيف مكَحتت هلام ان

 ىتمو ءءاسنو ُلاَجِر ِة ٍةَمَأ َلُك يف ؛تاعيرشتلا الو تايرظُتلا
 لّصحَي نأ ًاَيلمَع ٌرَّذعتَي هنإف «ءاسنلا ٍدَدَع عم لاجرلا ُددَع نزاوت

 .ٍةدِحاَو ٍةأرما نم رثكأ ىلع ٌدحاَو ّلجر

 نق لاجولا درع لقيت ع ٍةَمألا وارث لكشت نيم انف

 لاجرلا اهل ضرعتَي يتلا ةئبوألاو بورحلا يف امك ءءاسنلا

 .ِهتاَجوَز ديدعت لِجَر عيطتسي نأل ٌلاجَم دجوُي طقف انُهَف ءرثكأ

 نآلا اهل ٍةلثمألا ُبرقأَو «ةلاحلا هذه يف ًاذإ رظننلف
 يهو ءُباَش لُك لباَقُم ٍتايتف ُثالَن دجوُت ٌتيَح ء(ايناملأ)
 ؟عرشُملا اهُهِجاوُي فيكف «يعامتجا ٍلالتخا ٌةلاَح

 ؛ةثالّث ٍلوُلُح نم الح كانُه َّنِإ

 :ه ١



 ال ناتنثا ىقبتو .ةأرما ٍلُجر لُك جوزتي نأ :لّوآلا لَحلا

 رس الو ًالفط الو تيب الو الجر امهتايح يف نافرغَت

 ةرشاّعم اهرشاعيف ةأرما لج َُُك جوزتي نأ :يناثلا ُلَحلاَو

 فرعتل امهنم ةدحاو وأ «نييرخألا ىلإ فلتخي نأو «ةيجوز

 «لفطلا تفرع اذإف «لفطلا وأ تيبلا فرعت نأ نود لجرلا

 . عايضلاَو راَعلا كلذ ُهَتلَّمَحو «ةميرجلا قيرط نع هتفرَع

 اهُمفريق «ةأرما نم رثكأ لجرلا ٌجوزتي نأ :ثلاثلا ٍلَحلاَو
 ٌعفريَو .ةرسألا ٍةنامضَو «تيبلا ٍنامأَو .ةيجوزلا فرش ىلإ
 ٌعفريَو .ريمَّضلا باذعو «مثإلا قلّقو «ةميرجلا ٍةبوُل نع هريمَض
 .باسنألا طالتخاو «ىضوٌُملا ٍةثوُل نع عمتجملا

 نم اهلُقْنَن «تاجوزلا ددعت لوح ًةزِجوُم ةملك انُه لقننَو
 ةكلمملا ءاملع رابك نم ٍقيرف نيب تعقو يتلا ةيملعلا ةودنلا

 نوناقلاو ركفلا لاجر رابك نم نيرخآ نيبو «ةيدوعسلا ةيبرعلا

 .ابوروأ يف

 نكي ملف «تاجوزلا ددعتب ُقلعتَي اميف اّمأَو :اولاق
 نم ًاحوُبفم ناك بابلا اذه نإ لب «هباب حتفل ءىِداَبلا مالسإلا
 ةنايدلا ٌلصأ ىه ىتلا ةيدوهيلا ةنايّدلا ذنُمَو ءطرش الو ٌدَح ريغ
 00 ضيا

 ًامئاق ناك تاجوزلا َدَّدعَت َّنأ :نيتنايدلا ىدل مولعملا نمو
 ءايبنألا يبأ مالسلا هيلع ميهاربإ ذنم «ميدقلا دهعلا ءايبنأ نيب

 ٌلاَرَي ال وهو ءنيملسملا ىدلو ءدوهيلا ىدلو .برعلا ىدل
 «مولعم وه امك «نيعناملا ىدل ةعورشم ريغ ٍقرظب اًلعف امئاق
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 نم لكب ءايعامتجاو ًايونعمو ًايدام ًأشحاف ًاررَض رْضَي لكشبو
 :ةالرالاو تاجورلاو جيؤلا

 قوُف ام ًالّوأ مَرَحَو ءعاضوألا هذه مالسإلا جلاَع ؛كلذلو
 ريغ نم ًاقباس حوتفملا بابلا كلذب قلغأو «تاجوز عبرألا

 .(لوألا هحالصإ» كلذ يف ناكو «ديدحت

 ةلادعلا ٍجوّرلا ىلع هيف طرتشا دقف «يناثلا هحالصإ» امأ

 ةعجارم قحح كلذ يف ةجوزلل لعجو .قوقحلا يف تاجوزلا نيب
 .جاوزلل ًاحْسَك وأ «ةلادعلل ًابلط .لدعلا مدع دنع ءاضقلا

 دك 4 ةديداعللا ةجوزلل ةبسنلاب تاجوزلا ددعت َّنإو ؛اذه

 ؛ةيجوُرلا ٍقوُقُحلاب ٌعتمتت َةيِعرَش جوز نوكتل ءاهئاضرب ُدَدعَت
 .ةيعامتجالا ةايحلا يف ةمرتخم ريغ ةليلخ نك نأ نف ًاضوع

 :ةراَعّدلا نم اهسفنل ًاذاقنإ «رايتخالا اذه يف حلا ٌةَبِحاَص يهو
 ٌخِراَص ٌناَودُع هيف ؛كلذ نِم اهعنم نإو «ةناّيخلا نم اهجوزلو

 .ةيعرشلا ةيجوزلا يف اهَّقَح ىلع

 كلادنات «نلرألا ةيردللا ةيضلاب تاجورلا :ةدقت"نآ ويغ
 نقع نقع ىكلا ةيل ناك :كلذلو «ةيناضرت نوكي ال هنآ هيف
 اهجوَر مادقإ ٍةلاَح يف قالطلا ٌّقَح اهسفنل طرتشت نأ «جاوزلا
 يف «ثلاثلا حالصإلا» وه اذهو .اهتقفاوم نودب ددعتلا ىلع

 .مالسإلا يف تاجوزلا ددعت عوضوم

 يعارُم ىرت امك هدييحت ىلع كلذ يف مالسإلا َمدقأ دقو
 اوشيعيل ءدالوأَو ٍتاَجوزَو جور نم «عمتجملا ةحلصُم كلذ يف
 شيعلا نع ًاضوع اهقوقُحَو ؛ةيجوزلا عرشلا دودُح يف ًاعيمج
 .قوُقُحلاَو تامرُحلا ٍردهو «ةيحابإلا قافآ يف
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  دادحاإلاو ةَّدِعلا

 حاكنلا خسُف وأ او وأ ءًانئاب ًاقالط ةأرملا تقلظ اذإ

 الانعكماو هايمعر ةءاربلا ةذعلا اهناه تعنت انه لوختلا ةه
 ليصفتب اهنم دارملا ملعَي الو .ةَدِعلا عرش يذلا هللا رمأل

 اتوب هن اخس نكتلا :ءاهساكحا

 ل الف :سيسملا لبق اهقلطَو ةأرماب جوزت نمو

 تنم را اذإ ًاَْنماَ َنيِذْل اًماتي» 0 هلوقل ءاهيلع
 ا ودع نم ء َّنهْنْلَع كَل امك َئ 2 نأ لَ 5 فو

 ل ل ' نم نحيف ىو

 جرصب ا 1 تلا 2 :نلاعت هلوقل نيأرق 0 لتعتَو قةّرحلل

 4س ف ُهَّمأ َنَلَح ام َنْئْتْكَي نأ نم لحي او ْءْورْف دلت َنهسْشنَأِ
5 

 ل

 ا لعبوا قالطلا لع ايضيخ ءلشلا اذإو

 رهشأ ةث ةثالثب ٌدتْعَت مَ «ةسيآ نوكت ىتح ٌرِظَتنَت اهنإف «رمعلا

 نم تسِئَي يتلاو ء«تضاح دق نكت مل يتلا ةريغصلا اَمأ
 تدلطلا نبع نم ريشا ندا اهتدعف ءّنَسلا يف اهمدقتل ضيحلا

 ٌرَسَيْنَأ نإ ياس نم م ضيحملا ّنِم َّنَسَب ىتلأو# :ىلاعت هلوقل
 2 ول

 . (ْنْضِي ل لَو ٍرْهْشَأ ُهَنَلَت ني

١8 



 ءاهنع ىفوتم وأ ةَقلطُم 00 : وب ٌدَتْعَت لماحلاو
 .4 َنُهَلَمح َنْعَصَي نأ ّنُهْلَجأ ل 72 ُتَدْوأَو ا : ىلاعت هلوقل

 لوخدلا لبق ولو ردع يهو اهَجْوَر اهنع تاّم نمو
 وتب يدار :نلاع ةلوقل ءارآ ةرتعو يشأ اة ةنجت كاين
 0 اَدإَف رقع ٍرْبَشَأ َةَمِيرَأ نهب َنِصْيرني اًجوُرَأ َنورَدَيَو ُمُكَنِم
 اي هلو فرم نيش هي َنلَتم امي دْكلَع لج الف نه
 . 4 09 كح َكوُنمْس م

 راه تواخ دز ذل 4يوكنكلا ةعرؤلكا ةتكتلا ناد ثععت
 ٌٍققسَُق وأ ءصوصُل وأ «قرحح وأ ءمدّه :نم اهلام وأ اهِسْفَن
 ىلإ تجاتحا وأ ءاهِجْوَر براقأ نم وأ «ناريجلا نم تذأت وأ

 .مداخ الو اهل بئان الو هعيب وأ «ءيش ءارش

 .ءناريجلاو لهألا ةرايزل اليل اهجورخب سأب الو
 ,مهدنع ٌتيِبَملا زوجي الو «ةنتفلا تنمأ اذإ مهعم ثيدحللو

 .اهيِفكي ام اهدنع ماد ام ؛ةعارز وأ ةراجت يف جرخت نأ الو

 ىلع دعت نأ ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال ل الو

 00 لإ ءاهيلإ سانلا برقأ نم ناك ولو ؛ثالث قوف تيم

 اهل ةبوُرْضَملا ةَّدُّملا يضقنت ىتح لّمجَتلاو ةنيّرلا هدعب كرتت اهنإف
 . هللا باتك يف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ةيطع مأ نعف

 ىلع لإ .ثالث قوف تيم ىلع ةأرما ع ال» :لاق مدس

 2 لإ :اغويضَم ايون سبلت الو ءارشعو ريشا ةغبرأ جوز

 نم ة دنت ترم اذإ ذرب يطب قالو هكا الو يسع
 .«رافظأ وأ ءطسق
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 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ءاهنع هللا يضر ةملَس َّمأ نعو

 نم رفضَعملا سبلت ال ءاهجوز اهنع ىفوتُملا» :لاق ملسو

 .«ٌبِضتُحَت الو ٌلجتكت الو «ةقشمملا الو بايثلا
 و 7 8 0 ِ

 .يفوت اهجوز نأ اهُمأ نع ؛ديسأ تنب ميكح مأ نعو
 .دمثإلا وهو ءالجلاب لحتكتف ؛ اهئيع نك تناكو

 اهتلأسف ءاهنع هللا يضر ةملَس ٌمأ ىلإ اهل ًةالوَم تلسرأف

 هنم َّدُب ال رمأ نم اَّلِإ هب لحتكت ال :تلاقف «ءالجلا ٍلْحُك نع
 .«راهنلاب هّئيحسمتو «ليللاب نيلحتكتف ءاهيلع ّذَتْشَي

 اهيلع لخد دق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا َّنأب تلدتساو

 ٌربص وه امّنِإ :تلاقف ؟«ةملس َّمأ اي اذه ام :لاقف ًاربص اهنيع

 . ٌبيط هيف سيل هللا لوسر اي

 هيلعجت الف ءهجولا ّبُشَي هنإ) :ملسو هيلع هللا ىلص لاقف

 ءاّتحلاب الو بيطلاب يطشتمت الو ءراهنلاب هيعزنتو ليللاب الإ
 ؟هللا لوسر اي طشتمأ ٍءىش ّئأَب :تلق :تلاق .««باّضِخ هنإف
 .«كسُأَر هب ل .ردسلاب» :لاق

 ًاليوط ًانمز ةأرملا ثّكمَت نأو «ةئيزلا َكَرَت وه :ٌداَدْحإلاَو
 دقو ع هقحب ءافووز كيلا ىلع :ًانزخ ةقكشتك «اريضقا وأ

 ًابلطو «ليمجلاب ًاظافتحا «جاوزألا ٍةافَو دعب ءاسنلل هللا ُهعرَش

 .اهجوز لهأَو اهئانبأ رطاخل ًاربجو ءمحّرلا ٍةءاربل

 نم ء«ةيلهاجلا لامعأ نم ُهلعُْمَت ام ةأرملا ىلع ٌمارَحَو

 هيف دعقت تيبلا نم ًابيعُم اناكم اهذاختاو: «سبالملا ٍديوست
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 .نازحألاو مالآلا نم مسجم ٌلاِثمَت وأ ٌثيِرْفِع اهنأك

 نأ جرخ الو ل ؟ يتديس ناخبا

 تءاش ام ّبرشتو َلُكأت نأ اهلو «َةلِعتْنُم وأ ةيفاح ٌةَدِحملا ريست
 :ةهضاوشلاو ماعطلا نم

 اهندَب يف ناك امفيك فيظنتلاو ٌُلاّستغالا اهيلع مرحي الَو

 . رطعملا نوباصلاو «بيطلاو نهّدلا ٌبنجَتَت اهنكلَو .اهبوثو

2 84 
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 ةفيخمل ملا ماَهوألا

 لهَبلا رثكيو «ملعلا ّلِقَي ثيح ابلاغ ءاسنلا ُباَصضُي
 ماهوألاب نِبَّصُي  هللاب ةقّثلا ُفُعْضتَو ناطيشلا ٌمّكحتيَو

 سوفُتلا ىلع اهيلمتو ةضيرملا لوقعلا اهارّت «مانملاو ةظقيلا يف

 ةداضلا ةهشتلاب ةباضملا نوطبلاو «ةةينافلا ةنمدألاو :ةفتغضلا

 تاوصأ عمستَو .ةذفانو باب لك نم نجلا دهاشت هذهف

 لُك نمو ءريهاطملاو فوُقَّسلاَو ملالسلاو زيلاهدلا نم تيرافغعلا
 .ناكم

 نيباعثلاو ؛«ةجئاهلا لبإلا نم ودع اهل لثمتي مونلا يفو
 اها اناظيبكو اق اينو ءًاقِشاَع نوكي ًانايحأَو .ةدرمتملا

 ىلع تيبلا مّدَمو ءاهدلو حبذب اهددهتي وأ ءاهجوز لتق لواحي
 :اهسأر

 وأ افلا ضئاحلا ةأرملل مالحألا هذه تلصح امبرو

 نم ىطاعتت يتلل وأ ءلمححلا رهشأ نم عبارلا رهشلا يف

 ىلع ًامئاج سوباكلا هب ٌتيِبَي ام تافيكملاو ترادخملا

 نم ةلاح ىلع نوكت دقو .بهذم لك اهب ًابهاذو «اهردص
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 قفا علا الإ نقاتل نك اهم عفت أل يامل راذقلا
 ٌحيِصَت تماق «مونلا نم تظقيتسا اذإو «ليلاضألاو ماهوألا

 صْقَت يذلا ربعُملا خيشلا ىلإ ًةعرسُمَو ؛ةجعزنم ةفئاخ لولوُنَو
 ءزئاجلاو ليحتسملاب اهمالحأ ريسفت هنم ٌبلطتُو ءاهايؤر هيلع
 حابشألاو نجلا قيدص هنألو «باتكلا نم ٍءيش َّلُك فرعي هنأل

 يرعَملا هيلإ راشأ امو ءايؤرلا ريبعت ٌدِمَتَسَي مهنمو «ةيناحورلا
 : هلوقب

 ٍتالاهجسلا بهن مكمالحأ َنبِهْنَي  ةعبرأ مالحألا يوذ اي مكب ىرزأ
 ٍتاماملا ريسفتو موجنلا ُملِع اذك ءايميكلا ُملِعَو قيدصلا ُدُو

 نفّدو «مسالظلا ةباتكب رحسلا يطاعتو ءِراَّرلا ٌضرمو
 ىلع دامرلاو مدلا لطرطخ نحلل حئابذلا نم ة ةرسكملا ماظعلا
 لإ ؟ هللا نذإب عَ الو رثؤي ال كلذ لك «تاقرطلاَو ناردجلا

 مهل ةلص الو ءمهل ٌناميإ ال نيذلا ءاسنلاو لاجرلا كعلوأ

 مهنع ُفِرصَي ام راكذألاو نآرقلا نم نوُفِرْعَي الو ءريخلاب
 نيِذوعَّشُملاَو نيلاجّدلا ثبَع نيبو مهنيب ٌلوحيَو «نيطايشلا

 اذه ةلجع َّنأ ٌُبسحتو ءِءيََش ُّلُك اهفيِخُي ةلهاجلا ةأرملاَو

 ناهكلاو ةرحسلا يديأب ؛هيلع رودي يذلا هروحمو دوجولا
 .دالوألا نوبهيو ؛َنوُقُرري نوتات نيذلا مهف .«نيمجنملاو

 هيلع نّياَعلا نيع َنَوُدرِيَد ءرحسلا كا 3 َنولَتقيَو

 ٌفرَصتُملا هنأو هللا ديب ٍءيش َّلُك َّنأ :حيحصلا عقاولاو
 “7 مه رب هر

 5 هيلا يرد ني ادخار #» ءابكو انهقتكو ةانخي اني ةقلخخ يف
 أ 0 هدا د .٠ سا ص رغما هر 2 و

 الو اًعَفن اَلَو اَنع ْمهشنَأِل تنوكليي الو نوفل مهو اعيش تروقلخ
 1 م ل

 . 42 اوشن الو ةزيح الو اتوم نك
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 رهش اهفيخُيَف ءريطتلاو مؤاشتلاب باصُت ام ًاريثك ٌةأرملاَو
 ةيؤَرَو «حايرلا فالتخاو «بارُعلا ٌتوصَو «ءاعبرألا مويو رفَص
 اهدلو ةجوزب اًرَش 0 «تاهاعلا باحصأو ءروعألاو جرعألا

 .هتنتكس يذلا تيبلاو ءهتذختا يذلا غوصملاو ءاهتتبا جوزو

 الو ًةريط الو «ىودع اللا :فيرشلا ثيدحلا ىفو

 .(رفَص الو .ةماه

 _ ربخأو ءكرشلا نم ُهَّدَعَو مؤاشتلا مالسإلا لطبأ دقو

 7 ءيش ال هنأ خلاب ءرادلاو .ةأرملا : : يف مهوَتُملا مولا

 0 قفارم ٌقيضو ءاهمِحَر مدعو .ةأرملا قالخأ ٌعوُس

 لوح كدحلا اذإ هريس ةطبو «بكرت ال يتلا ةباَدلا 00

 .ًابوكر وأ

 «ةلطابلا دئاقعلاو ءتالّيِحَلاو ماهوألا هذه َّنأ انُفِسْؤُيَو
 ّنِهَو ءنيملسملا ءاَسِن يف ١ هجرت هل ةيفافلا لامفألاو

 ىلع ناطيشلا ٍةدَعاسُمَو ؛لطابلا نع ٍدْعُبلاِب ّنِمريَغ نم ٌُقَحألا
 .لالّصضلاو ةياوغلاب ناسنإلا

 ءاملعلا نم اهتدافتسا مدعو كدلك ةأرملا لهجَو

 ءاهئيدو اهلَمَع ٍفْعَض يف ديحولا يملا رس ريحامملا

 .هل كيرش ال هدحو هلل هلل قلطملا لامكلاَو

 تايباتكلا نم هللا ىلع ُمركأَو ٌرعأ ؛يتديس اي تنأو
 َنِهيِلَع طلستو َنهلوُمُعِب ناطيشلا بِعَل اذإ يتاوللا تاكرشُملاو

 هلوق لإ نهاد اذإ هل 0 0 ا «ماهوألاب

 همك وتلك 2 اَصورمَت اًبيبص كداب ني َنَدْعّيألا» هبرل
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 للا كولح كلش ْئَكثآلَو ررغتألا تا: نطيل قتَرمألو

 امان ةيخ دقق تأ ترف نتا اغإ اَكلَو َنظْيَشلأ ذكي نمو

 . 4انوع الإ نطيل ْمُهُدِهَي اَمَو َيِيَمُيَو ْمُْهُدِيَي (9 اكيبُي

 لا هللا نم اّلِإ ىفاخت الف

 ديك عفدت الو «نيعلا درت ال ؛ٌةزّرَحلاو «ةعْدّولاو ءْمْظَعلاَو

 :ناطيشلا

 بان وأ ٍةعدو وأ ةقّلح وأ ةميكل اقلحم ثتِسَلَو الك

 يب ام عفديو ينعفتي ُهَْللاَق ةيلب عفدلو أ عفت ءاجرل

 عناملا يطعملا ,عفانلا راضلا نلاعتو هناحبس وهو

 .ًاريدقت ُهَردقُق ءيش َّلُك قلت يذلا ءطسابلا ضيباقلا

 معاوت :ملسو هيلع هللا ىلص هنع فيرشلا ثيدحلا يفو

 الإ َكوُعَفني مل وش كورتني نأ نم كفيلا ول ةقألا ذأ

 ؛ءيشب كورْضَي نأ ىلع اوعمتجا نإو .كل هللا هبتك دق ءيشب

 ُمالقألا تعِفُر .كيلع هللا ُهبتك دق ٍءيشب اَّلِإ كورْضَي ِك
 فلا تْفِحَو

 هلبَحب ىمصتعاو «هللا ىلإ هنم ىعزفاف «ِكَّبارأ ءىش امُيَأَو
 يلوقو .هافك هللا ىلع لكوت نم هنإف ءهيلع يلكوتو

 هو 7 0

 ٌدوُعَأَو 9 نيطيشلا ترمه نِم كي كب دوغ ًِتر لقو# :هللا كَظِفَح

 نطْيَّشل نس هّللأب ذِهَتَس ُ سف 5 نقلا ص 4 اذ اذإ» «نورسحي نأ بر كي

 زهقت مو ان تيك لع اللن 3 ل 13 © رست
 دب مف مه َنِدَلاَو ُرَ اوي ترذدلأ ل مع 1 عربا د 6 ١ "عك



 .هدوأب موقيَو هتََحِص ظفحي ٍِءاَذِغ نم يح ٌّلُكِل َّذُب ال

 رْضَي ام اذهل ٌحلصَي دقف ؛هيطاعَتُم فالتخاب ٌءاذغلا فلتخيَو
 00 وأ لك ءاذعلا وه «لافطألل ُكيللاَو ء«سكعلابو كاذب

 نب كيسا ملا يدّن نم ٌصَتِمُملا «ةبيطأو ُهلضفأَو
 نيرشعو عبرأ نع لقي ال نم ءأيَّللا ترش مادي الو .ةدالولا

 . هتحص دقت .لفطلا ةمالسل ةيبط دئاوف نم هيف امل .ةعاس

 :ينازولانهرملاب ةبانصتلا ألا قس ءاعزلا فتن الو
 اهنم هب ٌلقتنيو ءاهِفْعَض يف ٌديِزَي هنأل ءهعاونأ عيمجب َلّسلاك
 . اهيلع زيزعلا اهدلو ىلإ

 ةحاشلا دك: قوكت هك أ الإ .ةعاضرلل دودحُم تقو الو

 0 يا ل ل ؛ هيلإ
 عب نأ دانأ نَمِل نيلي نوع َنْهَدلَوا َنْعِضْي تالؤلَط اهنهالو
 . 4مل

 ٌةَذلَفَو ءاهدلو ةأرملا عضرُت نأ نم محا ا الو

 ةأرما ٍةيأ نم هيلع ٌقفشأ يهف ؛اهسفنب كلذ ىلوتتو ءاهدبك
 ٠ . ىرخأ
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 ليزي ءاهردَص ىلإ َدِلَّوْلا هب ْضَت يذلا ٍنانخلاو فطعلابو

 رم الا دل ٌرَعْسَتَو © هنو اهننن ةلّصلا ىوقتو .هشاعتناو هع

 .ةعبتُملا اهلوُصأَو ةيبرتلا ًةيفيك ٌفرعتو

 اهنبا ثعضرأ .«يبطلا وأ ٌيعرّشلا ٌعناَملا اهل ضرع نإف

 اهريغ نم لضفأ ُرْئعلاَو ءٌةميِلَس ٍةميِهَب نم وأ ءَةَصاَصَملاِب
 . هتيحالصو اهنبل ٍةَراَّرْعل

 .رطفلا اهل حيبأ دقف «عضرملل ًافعْضُم ٌموصلا ناك ثيحو

 مّرحَي ام اهب ٌمّرحيَو .«ةيعرّش ةعاضرلا ريصت الو
 ٍتاعَضَر ٌسْمَح :يهو نيلوحلا لبق تناك اذإ ل ةتستلاب
 زشنأ ام لإ َعاضَر الو ءةعاجّملا نم َهَع ةَعاَضرلا امنإف «ٍةَقرْفَتُم

 .محّللا ٌتبنأو ءّمظَعلا

 امنإ :لاقو ءِتاعَضَر سمحت طرتشي مل ءاهقفلا ضعبو
 .مّرَحَي «ًةرطق ولو ءةعاضّرلا درجُم

 ةرجأ ٌنِحتسَت اهنكلو «ةقلطُملا عِضرُملل ٌةقفتلا ٌبجت الو
 . «ورأوي هَل ٌدوُلوَم الو اهيل 'هَدِلَو َدآصّضت الط عاضَرلا

 ءهنم صقّن امع وقعت نأو ءرجألا يف اهل دازُي نأ يغبنيو
 اذإ هكرت اهلو اهقوُقَح نم هنكلو ءأرهق اضل ىلع ربجُت الو
 نذ لفطلا ىلع َتييَو اهريغ ٌعِضْرُم دجوُ مل اذإ اّلإ | «تءاش

 كي اورهتأو# لثملا ةرجأ اهلو «ًةعاضرإو ُهُنيبرَت اهُمزلَتف «عابضلا
 هدد هر ور

 . < ئرحأ رمل عضرتسف مترسأعت نإو 5

 10 «لفطلا ىلع ّمألل ةناضحلا ٌقَح لازي الو

 ٌةَفيِفَع ًةلَقاَع ًةملسُم «ةيبرتلل ةحلاَص ىه تماّد ام ءراتخيو

 ها/ ١



 .ةناضحلا يف هل َّنَح ال ,يبنجأل ِةحوُكْنَم ريغ ةَرُح

 يلق لتخلا وأ ءاهمسج فَعَض وأ ل نإف

 قش دارأ اذإو 0 نىضلاف «بجاولاب مايقلا نع ثزجعو

 «هعم هدْلَو لأ .ةدلبلا كلت نم 00 ا لفطلا

 نم رفات نأ الإ ؛ةناضَكلا' ىف ءارملا قع طقمز

 دنع كيلا : هيبأ دنع نو نأ حلصألاف ؛ُدلولا 0 اذإو

 .ءاسنلا لامعأ ُةّيِبَّصلاو ءلاجرلا لامعأ يبصلا َملعتيل ءاهّتأ

 ءابآلا نم ريثك نيب مويلا م عَقي ام ؛ةبيصملا نمو

 ىلإ دالوألا رمأ يف عفارتلاو ٍتاموُصُحلا نم ؛«تاهمألاو

 عقيَو ٌةَءوَرُمْلا ٌتهذتف هللا لزنأ امب لاهجلا وأ «ةملظلا ماكحلا

 . فالخلا

 مدني لْصَتْلا اًوَنك الو» :ةركذ لج هللا لوق َنوُنثتمي الو

 . «ةب تت اهي أ
 نم ةريح يف ٌلفطلا 0 ةوادعلا ُديزَت 00 ةرثكبَو

 نم يحيرتستف « هيبأ أ ىلإ ا 5 6-9 ل ةيونشو

 هميلعتب ةيانعلاو ءهيلع قافنإلا َةنْوُم 1 كيفكيو ءبعّتلا

 . هتبقارُمَو

 ُدْدرَتيَس ءامكتيب: ليمجلا ىلع ةظفاحيلاو ةلماغتلا ٍنُسَحِبَو

 . نيح لُك يف ِكِرْزَيَو ِكيِلَع

 .ةمهملا ءادأ دعب ٍتجوزت اذإ ِكيلَع مول الو َبْنَع الو
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 كْنَأ اع ل ل هلهأ ىلإ دلولا ميِلستَو
 ٌتيبلا ناكوو 1 ةيبركلا بجاَو ىف ة ٌةرْصَقَم وأ .ةالصلل ةكرات

 الو ًأرهَق لفطلا ِكْنِم ْذَحْوُي ؛هيف ءاقبلل حلاَص ريغ هئينكْسَت يذلا

 . ماكحلا ىلع ددرَتلاَو نشل ةرثك نم ةدئاف

 «ىنسحلاب كناوخإو كئانبأ نم قلما ةعجارُم كيلعو

 ٍةَدْلاَوْلا نيب قيرفتلا نم ةبقاعلا ءوس را «ريخلا هل نيلوفت

 . ةجاح ريغل يلو
 2 ُهَْنِف ك5 دللْوأو كلاومأ امنإ # 2 0 يف هللا قدصَو

 . 409 ٌديِظَع ٌرْعَ رهدنع ديو

2 84 
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 اديك للا قيدحت ةلأسم نيب قوق رقي ال .نياثلا نع ديك

 ةيصخش ةرورضك لسا ديدحت ةلأسم نيبو .ءىدابملا نم

 . ةصاخ

 لسنلا ديدحت ةركف نأ ىلاعت هللا هب نيدنو ىرن يذلاو

 ٌةرِفاَس ٌةرِهاَظ ًةينويهص ٌةديكمَو «ٌةئيَِح ٌةيداحلإ ٌةركِف ءأدبمك
 اوُحفنُف ءنيّدلا ىلع نيبوُسُحَملا نم نينوتفملا ٌضعب اهب رتغا
 يبرعلا داصتقالا ىلع ةريّعلا ىوعدب اهيلإ َنوُعْدَي اوُحاَرَو اهيف

 يذلا ضرملاو لهجلاو رقّقلا نم عمتجملا ةيامحو .يمالسإلاو

 .دارفألا ةدايزب دار

 ّنأل ءزجعلاو لهجلا ُنيَع وه ؛ءالؤه نم ةقيقحلا يف اذهو
 مهمالقأ اودنجيو .مهراكفأو مهممه | ويخرب نأ ميه تطنزلا

 ملعلا ىلإ ةوعدلا نم ُهلِباَقُي امب «ضرملا اذه جاَّلِع يف ثحبلل
 تايشلا عيجشتو «ىملعلا ثحبلا باوبأ حتفو «سرادملا ءاشنإب

 اميف م ليغشتل لاومألا بابرأ هيجوتو «بابلا اذه يف

 ةيحص هم ةيعوت 1 0 0 ريخلاب لا 8 وعَي

 .ةيجالعلاو ةيئاقولا قر احا ريفوتو :جالجلا لناس
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 نيجورزلا نيب ٍةيصخَش ةصاخ ةرورضل سلا 00 ا

 ةضاخلا فورظلاو :«هيف نمأب آل كلذ نإف ةضاخ قؤرظل
 نقتل ةكورفم ف زن ءاهدييقت ىف الو اهديدحت ىف لخدن

 اهيلإ وعدي َةركِف وأ ءأدبُم كلذ نوُكَي ال نأ ٌمهملا «نيجوزلا

 نه ةعئاملا» لئاضولا لامعتساب سا ئرت ال اننإف كلذلو
 ةرورضَك هيلإ نائجلي نيجوزلا نيب صاح رمأل ناك اذإ ؛لمحلا

 . ٍةيِصْخش

 َّنأ ديفُت ىتلا ثيداحألا ىف ءاّج ام :اذه ىلع ليلدلاو
 دلولا ةفاخّم ءمحّرلا يف لازنإلا مدعو ِلْرَعلا يف ّقَحلا هل لجرلا

 1 .كلذ ىف ةحلصملا ىأر اذإ

 ٌفوطأ ةيراجج يل ّنإ) :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ
 لزعا» :ملسو هيلع هللا ىلص لاقف . لمحت نأ ةركأ انأو ءاهيلع

 .«اهل َردُق ام اهيتأيَس هنإف «ءتئش نإ اهنع

 دق ةيراجلا نإ نام هاك ّك «لجرلا ٌثتبلف :لاق

 . تلمح

 َرُدُق ام اهيتأيس هنأ َكّتربخأ» :ملسو هيلع هللا ىلص لاق
 .(«اهل

 6 :7"] (راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلا دنع ةياور يفو

 .«اهنع لزعا ؛معن» :ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هل لاق

 ىتنلا ةباحصلا لأس :هنع هللا ىضر ةمرص ثيدح :اهنمو
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 :لاقف لزَعلا نع ٍميِلُس ينّب ةوزغ يف ملسو هيلع هللا ىلص

 موي ىلإ ٌةنِئاَك يه ٍةمسُن نم هللا بتك ام ءاوُلِزَعَت ال وأ اوُلزعا»
 .؛ةنِئاَك يهو الإ «ةمايقلا

 دنع ُلرَعلا َرِكُذ :هنع هللا يضر ديعس يبأ ثيدح :اهنمو

 امُكُدَحَأ كاَذ لعفَي مل» :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ٌةقولخَم ٌسْفَن تسيل اهنإف» ءمكدحأ كاذ لعفي ال :ُلُقَي ملو
 . «اهُقِلاَح هللا الإ

 نآرقلاو ءُلِزْعَت انك :هنع هللا يضر رباج ثيدح :اهنمو

 .نآرقلا هنع ىهنل ءهنع ىهنُي ٌءيش ناك ولف .كلزْنَي

 اوعنصا» :ًاعوقرم هنع هللا ىضر ديعس ىبأ ثيدح :اهنمو

 لك نفيسبلو عزباك وهف «ىلاعت هللا ىضَق امف ءمكل ادب ام
 .(«دلولا نوكي ءءاملا

 نينضأ امل -: لاك هع: هللا يضر ديعس يبأ ثيدح :اهنمو

 «لزّعلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انلأس «ربيخ َيِبَس

 لجو ّرع هللا دارأ اذإو «دلولا نوُكَي ءاملا َّلُك نِم سيل» :لاقف
 (ٌءىَش ةعنمي مل ًائيش لعفي نأ

 ةحابإ ىلع ٍةَلاَّدلا ِةَتِباَتلا يالا نم كلذ ريغ ىلإ
 ءردقلل ٌعِباَت لمحلا رمأ َّنإو «ناسنإلل هيف رايخلا ِكرتو «لزعلا

 .رخؤُي الو هنم مدقي ال ٌلزَعلاو

 ةيبرعلا ةكلمملاب ءاملعلا رابك ةئيه ىوتُف انّه ٌلّقَننَو
 :يهو ه945١ 4/١/ خيرات «47 مقر ةيدوعسلا

 لسّتلا ناشتنا يف ُبَعَرُت .ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ ىلإ ارظَن
 اهب هللا َّنَم ةميِظَع ةمعنو «ىربُك َةمْعِن لسّنلا ٌربتعتو «هريثكتو
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 هللا باتك نم ةيعرشلا صوُصنلا كلذب ترفاضت دقُك :هدابع ىلع
 ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا هتدروأ امم «هلوسر ةّنُسَو

 .اهل مدقُملاَو «ةئيهلل ٌدعُملا اهثحب يف ءاتفإلاو

 لمحلا عنَم وأ ءلسّتلا ديدحتب لوّقلا َّنأ ىلإ ًارظنو
 ةعيرشللو ءاهيلع قلخلا هللا رطف يتلا ةيناسنإلا ةرطفلل ٌمداَصُم

 .هدابعل ىلاعت ٌتَّرلا اهاضترا يتلا ةيمالسإلا

 لمحلا عنَم وأ ءةرشلا هينفع لوقلا ةاعذ نأ ىلإ ارظتو

 ٍةَمأللو ٍةَماَع ٍةفصب نيملسملل ٍديَكلا ىلإ اهتوعدب فدهَت ٌهَنِف
 يلع ةردقلا دنهل نوكت ع ةضاغخ ةففب ةعلستلا ةيوعلا

 كلذ رخألا نت“ نإ تيسر: اهلها ءايكساو فانا نانعسنا

 ًافاعضإو لا هللاب نط َءوُسَو «ةيلهاجلا لامعأ نم ًابرَض

 . اهطُبارتو ةيرشبلا ِتاَنبَللا ةرثك نم نّوكَتُملا يمالسإلا نايكلل
 لشتلا هيد وجي ةلافنأب رقت ناعما نإ ملك فالذل

 ةيشحت كلذ نم ٌدصّملا ناك اذإ ءلمحلا ٌُعنّم زوُجَي الو ًاقلطُم

 يف ٍةْباَد نِم امو «نيتَملا ةوُقلا وُد ٌقاَررلا وه ىلاعت هللا َّنأل قالمإلا
 ةرورضل لمحلا ٌعِنَم ناك اذإ امأ .اهُقزر هللا ىلع اّلِإ ضرألا

 ءارجإ ىلإ اهعم ٌرَطْضتو ءَةيِداَع ًةدالو ٌدِلَت ال ةأرملا ٍنوُكَك ءٌةَقَقَحُم
 َةحلصمل ام ةرتفل هٌريِخْأَت ناك وأ «دلولا جارخإل ٍةيحاّرج ٍةيلمَع

 ؛هريخأت وأ لمحلا عنَم نم ذئنيح عناَم ال هنإف «ناجوزلا اهاري

 نم عمج نع َيوُر امو ةحيحصلا ثيداحألا يف ءاج امب المع
 حرَص ام عم ايشامتو «لزَعلا ٍِزاَوج نم مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا

 «نيعبرألا لبق ٍةفظنلا ءاقلإل ءاودلا برش زاوجج نم ءاهقُقلا ٌضعب هب
 .ةَقّمَحُملا ٍةروُرَّضلا ٍتوِبُث ةلاح يف لمحلا ُعنَم ُنيعتَي دق لب
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 لمحلا علمي نأ ملسملل حابأ دق مالسإلا ناك اذإو

 اولا ا «كلذ يضتقت ٍتارورَضِل

 .العف دجوي نأ دعب «لمحلا

 مارح ؛هيف حورلا ْخَمَت دعب ةطاقسإ نأ ىلع ءاهقفلا ٌقفتاو
 يح ىلع ٌةياَنِج هنأل «ةلعفي نأ ملسملل لحي ال «ةميرجَو
 .ةايَحلا رهاظ ؛قلخلا لماكتم

 . اّيَح لزَن نإ «ٌةيَّذلا هطاقسإ يف تبجَو كلذلو :اولاق
 .ًايَم لزُت نإ ءاهنم لق ٌةيلاَم ٌةبوقُعَ

 اا هني قر وم قو طر تبن اذإ :اولاق مهنكلو
 َّنإف ءّمألا ٍتوَم ىلإ ةلاحَم ال يدّوُي  اذكه هتايح ٌقّمحَت دعب
 اذإف .نيررّضلا فخأ باكتراب رّمْأَت ءةماعلا اهدعاوقب ةعيرشلا

 ناك «هطاقسإ ىوس اهل ذفنَم ال ناكو ّمألا ترم هئاقّب يف ناك
 ؛هذاقنإ ليبس يف اهب يحضن الو ًانيعَتُم ةلاحلا كلت يف ةطاقسإ

 ةايحلا يف ٌلقَتسُم طخ هلو. :ةايثايح كتزقتنا دقوا ةلصأ اهنأل
 ٌدامع «كاذو اذه دعت يهو «.تابجاو اهيلعو قوق اهلو

 50 ا ل ا
 قوقل نع ٍِءيَش ىلع لصحي ملو .هتايحح لقتست مل
 .تابجاولاو
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 عنُم نيب ُقّرْفُي' :ىلاعت هللا همحر يلازغلا مامإلا لاقو
 ضاهجإلاك  لمحلا ٌعنَم يأ اذه سيلو «هطاقسإو لمحلا

 هل دوُجولاَو .لصاح ٍدوجوَم ىلع ٌةياَنِج كلذ ّنأل ءِدأولاَو
 ةهحرلا يف ةنطنلا مقت نأ ةدوهجولا تقارك لوو تقاوم
 كلذ داننإو :ةايقنلا لوبتل دععتستو «ةارشلا ةامن ظلتختو

 نإو .ّشَحفأ ٌةيانجلا تناك ءٌةَقلَعَف ءٌةفظُن تراَص نإف .ٌةيانِج
 .ًاشحافت ةيانجلا تدادزا «ٌةَقلْخلا توتساو حوُرلا هيف ّحِفُن
 .ايح لاصفنالا دعب يه «ةيانجلا يف شحافتلا ىهتنمو

4 #6 
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 ناكس نم ىهو ؛اهرمُع نم ةرشع ةيناثلا ةأرملا تغلب اذإ

 نم جرت «ةدرابلا دالبلا يف ةرشع ةعبارلا وأ «ةراحلا قطانملا

 وهو ةحارج الو هلع ريغ نم ٌيعيبط وأ مد محرلا ىصقأ

 نوكي ال وهو نوكذملا وكلا لبق كلذ لون دقوب :«نفيكلا

 :ةعياتلا ةديبلا ةيايث نفل اضيع

 ةعباسلا يف وأ «ةرشع ةسداسلا يف ضيحلا لزني مل اذإو

 :اهمذ ةلقو :ةارملا ةحض ذانق قلع كلذ ل3 «ةرقغ

 هوو . 5 2-0 + 5 .٠
 ةثالث نم نوكيو ءةرم رهش لك يف ءاسنلا يتأَي وهو

 .ةعيبطلاو ٌجازملا لدتعا اذإ مايأ ةعبَس ىلإ «مايأ

 رشع ةسمخ هرثكأو «ةليلَو موي مهدنع ُهَلَقأَك .ءاهقُفلا اَمأ

 . اهيلايلب ًاموي
 ِء : : يبرم ىلا يسع مسك

 اهناو .غولبلاب ةاتفلا ىلع مكحي «ةرم 3 هلوزنبو

 َتاوُدنِمَو «بجاَو نم ماكحألا اهب قلعَعَت ةقلكم تراص

 . مارح ء«يلالخو

 اهنع ٌعطقنَي ّنُهَضعبف ءءاسنلا فالتخاب ةٌعاطقنا ٌفلتخيو

 هدعب وأ .كلذ لبق ََنَّهَضعِبَو ءرثكألا وهو نيسمُحلا ةياهن ىف

 را ةنيمعسلا سات اذ ل سناب ةازيملا دقت الو: لتقم
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 ِثوُدُح دنعو «ةعاضرلاو لمحلا عم ضيحلا ٌعطقنيَو ءاهتزواَج
 . لسانتلا ءاضعأ يف ضم

 ءًايفاَش انايب اهنيبُيَو .ماكحألا حضوُي سو ٌنيِد ٌمالسإلاو
 ؛اهتلماَعُم يف ُدَّدَّشتُي الو «ةينارصنلاك ضئاحلا نأّش لمهُي الَو

 الو «شارِفلا ىلع مهعَم دْعَقَت الو اهنوُأكاُي ال نيذلا دوهيلاك

 الو ءيِموُصَت الو يلصُت الف ءًةضيحلا ِكتءاَج اذإو
 يلخدَت الو ءهيسمت الو نآرقلا ىئرقت الو «ةبعكلاب يفوطت

 كم نع قريش نص رووا اَّلِإ دجسَملا

 الإ . .ضئاخ يهو هتأرما َقّْلَطُي نأ لجرلا ىلع ٌمرحيَو
 نيدصقت نآرقلا نم ءيش ةءارقب َسأب الو «كلذ هنم تبلط اذإ

 للا لا موكل كل دكر ننسلا نمي يحاور هلا رك
 «لوألا ناضمر نم موصلا ٌُءاضَق كيلعو «ًاليل مدلا عطقنا اذإ

 . يناثلا ناضمَر يتأي نأ لبق

 : يه يتلا ا ٌءاضَقلا كيلَعَف ِرْذَع ريغل رخأت نإو

 .اَذُم و لك نع نيكسم ماعطإ

 اهنأل ءترْثك نإو ءًاقلطُم ىضقُت ال ٌةَبِئاَقلا ةالصلاو

 .ىفْخَي ال ام ٍةبوعّصلا نم كلذ يفو ءرركتت

 ُنيِكمَتلا كل لحي الو «رئابكلا نم ضيحلا يف ٌعامجلاَو

 ُثروُي هنإف «مثإلا نم هيف ام عمو .يلستُعَت ىتح ِكسْفَن نم
 . ىرخأ ضارمأ َةدِعَو ماذجلا

 هتجوز نم ِحوَّرلا عاّتمتساو «ةقئاعملاَو ليبقتلاب سأب الو
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 ماَح نمو «ةبكرلاو ٍةَرّسلا نيب ام اّلِإ ءءيش ّلُكِب اهضيخ مايأ
 .هيف عقَي نأ كشوُي «ىمحلا لوح

 لاَقُي ءاموي رشع ةسمحح ىلع ضيحلا ُهَدُم ُديِزَت نيحو
 ام لعفُت ّمُث لستْمَت نأ اهيلعو ءةضاحَتسُم هدب: اضنلا ارق

 نوكي الو ءُهبْصَعَو جرّملا َّدَش اهيلَع َّنأ ريغ «تارهالّملا ُهلعْفَت

 .هدعب ةالصلا يفو هيف عرسُتُك ءتقّولا ٍلوُخُد دعب اَلِإ اهؤوضو

 © اه

 ع

 بجو «مايألا دعب مايألا تلاوتو مَدلا اهب رمتسا نإف

 رهش َلُك نم ةعبَس وأ ؛مايأ ةّئس ىلوألا اهتداعب دخلا اهيلع
 كلذ لعب لسفعَت مث ٌةَداَعلا تناك ام بسح «هرخآ أ هلوأ يف

 . ةضاَحتمم 0

 ما ةأرما نإ ذهل كلاقن 0 0 هللا ىلص 00007
 . ؟ةالصلا ٌعدأفأ ءرّهظأ الف

 نسل فروع كللذ هن قلو :ملسو هيلع هللا ىلص لاق
 «تربدأ اذإو .ةالصلا يعدُف .كتَضيح تلبقأ اذإف « ضيخب

 .(«يلص مث . َمَدلا ُكْنَع لسغاف

 كح اهنم لسْعُيَو ءًائيش دعت ل ةردكلاو ٌةَرْفٌصلاَو

 . تباصأ

 اَلِإ اهيل ٌمُرَحَي الو ءاهلامعأ عيمج رشابُت نأ ضئاحللو
 ٌلازتعاو ءئءىش ّلُك نع داعتبالا ىف ءاسنلا ُدّدْشتَو «ٌةانركذ ام
 .ةتبراحم ٌبجَت يذلا ٍلهَجلا نم ؛هشارفو جوَّرلا

 :تاَضيخ ٌثالث «قالطلا دعب َنِهَتَدِع ضيحلا ُتاوُدو
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 رس هس سرت 2 هوا 4 سال جاوا ىيااسس | يت «اهموسص رس م
 م نمي َن ّش لحي وو عورف ل نهسشناي -لراصيراد تنقلطمْلاَو # ٠ 3 8. 8 3 5 . 2 لاس همهم ]آت 8 . . و 7

 5-2 عررت وزع حت ل

 نحأ َنهلوُسو حلا ولو هلل َنِمْؤَي َ نإ َنهِماَحَنأ هب ُهَنأ ّنََح
 ع 7 لس ماس

 . «اسحنكضإ اودارأ ْنِإ َكِلَذ يف نوير
 د و 8 0. ِِء - َ

 ةلع اهب نسيلو ةرهاظ يهو هلك نامزلا ةأرملا ْثَكمَت لفو

 يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ُسانلا رثكأ املو
 5 را هس رام ور رز و هلا خرا

 ضيحمْلا نع تكنولكسو :هركذ هللا هل لاق « ضيحل ا زطئاسم

 ذِإف َنرَهظي ّىَح َنهوبرْمَت الو ٍضِيِحَمْلا يف َهآَسْيلأ اوُلْْمَعاَف ىذأ وه لق اذاَف ءرمع جر يرسم يل طب 0 ا كس 2 0 م
 ربرثع سل ميم رثم 2 2 رك موس ا |. ع م
 بحبو َنيِبَوَتلا بحب  َّنإ دش رم ُث نه تر هونك َنرهطَت

 . *تيولَسْل
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 هنوكل ال «ةعتُملا حاكن ميرحت عوُصوَم يف مويلا بيك
 ٌروُهْشَم ٌمكُح وه لب ءملعلا بيرُغ وأ محلا ركتمارلا

 يبه تاك رتمإ يدرب
 فحّصلا ضعب ةترشن ام ىلع ّاَدَر هيف ٌبّبكن نكلو

 وعدي «ءالهجلا صضعب نم ردص ٍلطاب يأَر دينأت نم تالجملاو

 هب تلاطي يذلا «يمسرلا ءاَعبلا ةداعإ لاني 4 قيما حاكي ٍةحابإل

 .عامجإلل ًاقرحت ٌدِساَفلا ٌئأرلا اذه ناكف .نيدسفملا ضعب

 اعابتاو «نيّدلا ماكحأ ىلع ًاروستَو ءمرَحُملا ةحابإل ٌةياعِدَو
 اهنع عجَر يتلا ةذاّشلا لاوقألل ًادييأتو ءمكححلا خوشنمل

 .اهب ىنْعُي الو اهيلع دمتْعُي الو ءاهباحصأ

 اَّلِإ بلطُي الو «هلهأ نم اَّلِإ ذَحْوُي ال ملعلا َّنأ كش الو

 .بئاجعلاب ىتأ ءونُق ريغ يف ملكت اذإ لجرلاو ءهلحّم يف
 «لقع ةفسلفو لقن درجم هقفلا َنوُنْظَي نوقدشتملا ءالؤهو

 حجارلا لوّقلا وأ ؛هيلع عمْجُملاِب اَّلِإ ىتفُي ال هنأ مهتاّك دقو
 نزلا َّنأ ُملعَي «يصاعلا يناّزلا نأ ىفخي الو .دمّتعُملا ديؤُملا
 مدني قف هن ويش نوسأ توكل( ةقرتي ال كللذ عمد ؛ٌمرحُم

 .نيعئاطلا ٍةبتُر نع هسفن صقنب رْعْشَي هنأ رمألا لقأو ءِبوُنيَو
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 ءٍةيِهاَو ةهبشب مرَحُملا لالحتسا ىلإ ٌدِمعَي يذلا امأ

 .ًارطخ دش نإ كش الو اذهف ءدوُدرَم يأرَو (خوسْنَم

 ىلإ اهل ىتح ابوح بكترا ةسف ري مل را
 دودرم يأرب هناعأو رشلا باب حتف نم ىلع مثولا مظعأف «ةبوتلا

 ٍةلازإب ةهبشأ امو «نيّدلا يف ثدح مظعأ اذه ْنِإ . . .خوسنم

 . ثدحب ثدح

 رركت دقو لجأ ىلإ ٌحاكْنلا وه ةعتُملا حاكي نِإف . .دعبو

 ّ «ىرخأ ٍةحابإو «ةراث ميرحت نيب عراشلا نم ٌحسْنلا اهيف

 ربيخ ةوزغ يف ٍهميرحّت ىلع رمألا رقتسا

 .عراشلا نم ُْحِسَّنلا اهيف رركت يتلا لئاسملا ىدحإ وهف

 خص دقو ؛عراشلا نع انغلب امب نوُدّبعَتُم اننأ َكَش الو

 ٍةحِداَق ٌريَغ ٍةباحٌّصلا نم ٍةفئاَط ٌةَفلاخُمَو ءدبؤُملا ٌميرحَّتلا هنع انل
 .هب لمعلا نع ةرذعملاب انل ةمّياق الو ءوهتيجحُح ىف

 اولوقو «ميرحتلا ارظنخ :ذق ةباكيضلا عع روهفحتلاو هقك

 0 يل ارسل ا ا
 ماسوا هيلع هللا ىلص هللا لوسر ْنِإ» :حيحص و دانسإب هجام نبا

 عتمت ًادحأ ملعأ ال ؛هللاو ءاهَمْرَح مث ءًاثالث ةعتملا يف انل َنذأ

 . «ةراجحلاب ُهّنِمَجَر لإ «نّصحم وهو

 نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َّنأ درو امو

 هنأ زم ملفت اه يولع ركدي 0/3: عادوا دحر عصلا ع ىموي ةعتملا

 ٌةعاَشِإ ءاهنع ىهّنلا ةداعإ نم دصقلا ّنأل ءربيخ موي اهنع ىهْن

١/1 

 ف



 . .ريثكلا عْمَجلا يف هعامسو هتعاشإ ُميِمعتَو ءاهنع ىَهّنلا

 كلام قيرط نم (حئابذلا باتك) يف «يراخبلا» يفو

 نع ربيخ موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن» هللا همحر

 (ملسماا هج رخأ اذكهو «ةيلهألا رمحلا موحل نعو ةءاستلا ةعتم

 .ةنيبع نبا ةياور نم

 الا 0 1 ةعتُملا ١ نأ وير

 06 أ ضعب هيلإ بهذ ًائيش ا 0 ةمئأو راصمألا

 وأ موش فيش نك لب ءاعابألا ىلع ليا بلا دع

 . اهنع اهباحصأ عوجر تبا وأ :ٌةَدوُدَرَم وأ ةفعم

 لئاوألا نع ءاج» :ىلاعت هللا همحر رذنملا نبا لاقو

 .«مالسلاو ةالصلا

 عيمج نم عامجإلا عقول : : ىلاعت هللا همحر ضايع لاقو

 ساي هنا ماو ةيضفاورلا الإ هةفقتلا ميِرحَت ىلع ءاملُعلا
 نع عجَر هنكلو ءاهحابأ هنأ هنع َيِوُر دقف امهنع هللا يضر

 .«كلذ

 ىتم ٍةعتُملا حاكِن َّنِإ» :ىلاعت هللا همحر لاطب نبا لاقو
 .«؛هدعَب ْمَأ ءلوخدلا لبق ناك ٌءاوَس ءَلطْبَأ ءنآلا عقو

 ّةعتملا ميرحتا :ىلاعت هّللأ همحر يباطخلا لاقو

 نق مهتدِعاَف ىلع ٌحِصَي الو «(«ةعيشلا ضعب نع الإ .عامجإلاك
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 نع ّحَص دقف مهنه هللا يضر ولكل تافلتخملا يف عوججرلا

 نب رفعج نع ىيقهيبلا لقنو «تخييُت اهنأ هنع هللا يضر يلع

 انزلا ىه» :لاقف ٍةعتملا نع َلِيَس هنأ هنع هللا ىضر دمحم

 . (هنيعب

 ُحِكاَت َّدَحُي لَه اوفلتخاو» :ىلاعت هللا همحر ضايع لاقو
 :ةويلوق :نلع. +9 روعي أ .ةةعتملا

 ىلع ٌلدَت اهلُك تاياوّرلا : ىلاعت هللا همحر يبطرقلا لاقو
 ىلع ُفلَخلاو ُفلّسلا عمجأ مث ءلظَي مل ةعتملا ةحابإ نمز نأ
 .«ضفاوّرلا نم هيلإ ٌتَقَتلُي ايل نم ال ءاهميرحتو' اهعنم

 فلخ نب دمحم :مهنم :ةعامَج امهنع هللا يضر سابع نبا

 ةدتس 0 نم ررُغلا) ها 0 0

 0 اهيف لاق ىتح ء«اهيف كماَتل رثكأ دقف ؟ةعتملا

 :لاق :لاق ؛؟لاق امو :امهنع هللا ىضر لاق

 سابع نبا ىوتق يف كل له حاَص اي هسبحَم لاظ امل خيّشلل ُتلُق دق

 سانلا ردصم ىتح كاوئَم نوكت ةسنآ فارطألا ةٌَصِحر قرث لهو

 ( معن :لاق !؟رعاشلا هيف لاق دقو :امهنع هللا ىضر لاق

 كلَ :لاق ريبج نب ديعس نع وهدانسإب يباطخلا هاورو

 :ءارعشلا اهيف تلاقو. .«ناكذلا كاسر كراس دق ؛نمابع نبآل

 .نيتيبلا ركذف ؟اولاق امو :امهنع هللا ىضر لاق
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 ُتيتفأ اذهب ام هللاو !هللا ناحبُس :لاقف

 يف ةناوَعت وبأو .ُيقهيّبلا :ًاضيأ َعوججرلا ىورو
 . (هحيحصاا

 هللا يضر سابع نبا نع قاس نأ دعب «حتفلا» يف لاق

 يذلا ءدعس نب لهس ثيدح قاسو ءعوجرلا تاياور امهنع

 هيلع هللا ىلص ىبنلا صخر امنإ» :ظفلب ربلا دبع نبا هجرخأ

 :اقلل> دقي اهنغ نمت" مق "ع ةذيكق :يسانلاب "فتداك ةيرغل ةةولسو

 .ًاضعب اهضعب يوَقُي ٌرابخأ هذهف
 هيلع يبنلا عم اَغ هنأ هنع هللا يضر ينهجلا َةَرْبَّس نعو

 رشع ةسمخ اهب انمقأف :لاق .ةكم حتف ماع مالسلاو ةالصلا

 ٍةَعَتُم يف ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انل نِذَأَق ءًاموي
 اهَمّرَح نأ ىلإ جرخأ ملف :لاق نأ ىلإ ٌتيدحلا ركذو .ءاسنل

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا عم ناك هنأ :ةباور يفو

 :لاّمف

 نم عاتبتسالا ىف كل كلزأ تنك ىتإ «نسانلا-اهيآ ايل
 ُهدنِع ناك نمف .ةمايقلا موي ىلإ كلذ َمّرَح دق هللا ْنِإو ءءاسنلا

 (ًاعيش ّنَهومتيتأ امم اوذخأت الو «هليبس َّلَخّيِلَف يش ّنُهنِم

 .ملسمو «دمحأ ٌهاَوَر

 :(ةّنَّسلا حرشا يف لاق ««أطوملا حرش ىوسملا» يفو

 ؛نيملسملا نيب عامجإلاك وهو «ةعتملا ميرحت ىلع ءاملعلا قفتا

 .مالسإلا ٍلَّوأ يف ٌةحابُم تناكو

# 
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 سرهفلا

 ةحفصلا عوض وملا

 ا سس ةسلقملا

 دة يل مالسإلا لبق اميف ُة ٌةرسألا
 ينساب ا م ل ة ةرسألاب مالسإلا ٌةياَنِع
 2ص لل ةرسألا ل عب 5 يف مالسإلا مج جهنم

 0 مسمع مدعم متيم مصمم ويش لا رت نيب و رْشعْلا بادآ نم

 ا ا ا رشابملا تبادا

 2221ظ7070701 1 ]1 1 109 0 َو ءابآلا نيب
 تي اا هرج كاقالعأ فلا فا ُبادآلا
 ا ا قولا رو احلا َو نيدِلاَولا رب
 يي ل ا ل ب جاوّرلا ٍةلكْشُم لوح
 كي ةيجوّرلا ٍةلّصلا ميِظْنَت ل ا
 ص اولا عووشمب ةقلعتملا تادآلا
 ا ا اب

 ا م لا ىلإ ره
 00 ا ا هةر

 ل م ع ارا الا فرضت ةبرلطخلا :تاقؤلعن ب4
 ا م ل

 2 يسع يافا و مقاك لا ذاهظانو
 20 ل

 0 الا ىلإ ناسنالا
 20 لل ناتحإلا
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 عوضوملا
 ةحفصلا

 م ل . مِحّرلا ٌةَلِص
 ع ا مدَهِل لماوعلا مَطَعأ انزل
 خ11 11 1 1 11111ب1ب1ب-7- جا يف مدضلا تَذَأ

 ا اا مالسإلا َراَعِش ٌباَجِحلا

 و ا ا ل

 ا ا ا ا ا ا تويبلا يف لاجّرلا ُهَم

 غ1 1 10101 1 ز ز ز ز ز>ز ز“ ز ز ز>ز زؤزؤز زؤزؤز 0 3ز ز > ]| | >< ]| ]<> 0 مح ُةبَذ اكلا 7

 هس سستم سس يس سمسم حويل يَ

 غ)2521313570100101010101010*21 8 ءابطألاو ٌءاسْنلا

 211111111111111 ةريغلا َنادّنُق وه ِةلوُجّرلا ٌُتوَم

 سا ا ا مالسإلا ٍرابتعا يف ٍةَرْيَغلا موُهَمَم

 تا ءاَسْنلا ٌتاَروَع

 و م ملا جراخ

 سس سس مر اَحَمْلاَو ءاسّنلا لع

 ا ءاوملا هضم

 سس سس يمس سي سي يس سس سمس يمس أَمْ |. مْ

 م ل ا
 ا يارا
 تدي ءارشلا :ناعمكا ذاطخأ

 يي سس سس كاجول ٌةدعتو مالسإلا

 0 هموم م ممم همم وج ووو وم هج مم حو نوم همم همهم هوم همدم هومو هم ووو مو موومو وم موو وو وم هم ممم م مومم هوم همم همم هم موو وج مق مم همم ف قوم عم م دادحإل أ و ٌةَدِعْلا

 ا م اولا

 ا را 00
 ا ا ا هماكحأو ضيخلا

 هيض ل م ةعتُملا حاكي ُميِرْحَت
0 

 07 ضسرهفلا

 ك١

 ,ى5

 م4



 404١ / ١478 عاديالا مقر
 ةة5م ا #1" -ء.قم اال كمدر


